Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 7. prosince 2017
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:00 hod. starostou obce Ing. Mgr. Miroslavem Krocem. Starosta konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Informace o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byly na úřední desce obce
zveřejněny v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to od 29. 11. 2017 do 8. 12. 2017 (příloha
č. 1). Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a rozeslány všem
zastupitelům. Navíc návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl vyvěšen na úřední i elektronické
úřední desce už od 16. listopadu 2017.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání ZO zahájil starosta obce přivítáním všech přítomných. Konstatoval na základě
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2), že je přítomno 13 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. Ing. Jan Špilar a p. Jan Dach, který
se dostaví později, oba z pracovních důvodů. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců
obce.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Mgr. Martina Caletku a pana Jaroslava Rybu.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Schválení programu jednání
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že bude doplněn bod
9) o rozpočtové opatření 10/2017 a v bodu 13) seznámil s návrhem drobných změn.
1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy.
5. Prodej části pozemku p. č. 268/87 v k. ú. Vranovice.
6. Prodej části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy.
7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1465/6 v k. ú. Kříše od Lesů ČR.
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8. Nákup pozemků v k. ú. Stupno od Lesů ČR.
9. Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2017 a rozpočtová opatření.
10. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018.
11. Stanovení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupitelé od 1. 1. 2018.
12. Schválení dohody o zrušení smlouvy o sdružení finančních prostředků a zřízení
sociálního fondu, rozpočet fondu na rok 2018.
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2018.
14. Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanoví školský obvod.
15. Diskuse.
16. Závěr jednání.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje rozeslaný program jednání.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se - 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Vlastimil Kodet a Ing. Tomáš Hůlka.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
Starosta obce předložil zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO. Zastupitelé obdrželi
tuto zprávu v materiálech.
Usnesení z 29. června – manželé Žížkovi, bylo již vyřízeno.
Ing. Hůlka – nebude vadit, pokud dotace na kostel přejde do příštího roku?
Starosta - usnesení nebylo ničím omezeno, problém v tom není.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.
4. 10. 2017
p. Kodet – při minulém jednání bylo řečeno, že se pozemky v Ultramarínce nebudou
prodávat.
Starosta – pokud někdo požádá, musíme dle zákona vždy konečné rozhodnutí schválit v ZO.
25. října 2017
Bez dotazů a připomínek.
15. 11. 2017
Bez dotazů a připomínek.
6. 12. 2017
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání
ZO.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

5) Prodej pozemku 268/87 v k. ú. Vranovice u Břas
Pan Zdeněk Sedlák, Konvalinková 333, Nižbor, požádal obec o prodej pozemku p. č. 268/87
v k. ú. Vranovice. Pozemek přes cestu sousedí s chatou č. e. 13, která je v jeho vlastnictví. V
minulosti byly podobné pozemky prodány ostatním majitelům sousedních chat, v tomto
případě se prodej z důvodu úmrtí původního majitele neuskutečnil. Znaleckým posudkem
byla cena stanovena na 11 210 Kč, návrh je prodat pozemek za 16 000 Kč. Záměr byl po
stanovenou dobu zveřejněn bez připomínek. V případě souhlasu ZO bude prodej pozemku
uskutečněn.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 268/87 o výměře 157 m2 v k. ú.
Vranovice u Břas Zdeňku Sedlákovi, Konvalinková 333, Nižbor. Nabyvatel uhradí
kupní cenu ve výši 16.000 Kč a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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6 ) Prodej části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy
Pan František Lorenc, Břasy 247, majitel pozemku p. č. 362/14 v k. ú. Břasy požádal o
odkoupení části pozemku v majetku obce p. č. 588 v k. ú. Břasy sousedící s jeho pozemkem.
Žádost byla projednána ve stavební komisi i na jednání rady obce s doporučením neprodávat
– pozemek je součástí areálu bývalé Ultramarinky v Břasích, kde probíhají úpravy a není ještě
jasné k čemu bude tento pozemek obcí využit. Ke konečnému rozhodnutí se žádost předkládá
ZO.
V této fázi jednání v 18.25 hod. se dostavil člen zastupitelstva p. Jan Dach. Počet
přítomných členů ZO – 14.
p. Ryba – už jednou chtěl koupit pan Zajíček.
Starosta – prodej nebyl schválen, je tam plánováno parkoviště.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 588 v katastrálním území
Břasy dle žádosti pana Františka Lorence, Břasy 247.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kříše od Lesů ČR
Pod místní komunikací Kříše – Vranovice je u Zámečku pozemek ve vlastnictví Lesů ČR.
Jedná se o pozemek 1465/6 o výměře 629 m2 v katastrálním území Kříše. Podle zákona č.
77/1997 Sb. je možné pozemky pod místními komunikacemi převádět bezúplatně. Lesy ČR
požadují schválení podání žádosti odsouhlasit zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací p. č.
1465/6 o výměře 629 m2 v katastrálním území Kříše od Lesů ČR, s. p. a pověřuje
starostu realizací.
Hlasování:
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Odkoupení pozemků v k. ú. Stupno od Lesů ČR
V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo odkoupení pozemků v prostoru skládky Flora od
Lesů České republiky (LČR). Bylo provedeno zaměření podle oplocení skládky a jedná se o
pozemky 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/65 a 330/44 v katastrálním území Stupno o
celkové výměře 6.234 m2. LČR podnikly kroky potřebné k uskutečnění prodeje obci Břasy a
v současné době je připravena kupní smlouva. Cena byla stanovena v souladu se znaleckým
posudkem a byla k ní připočtena cena za jeho vyhotovení. Celková cena tedy činí 503 000 Kč
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(cca 77 Kč/m2). V současné době má obec pozemky propachtovány a LČR účtují obci ročně
téměř 86 tis. Kč. Vzhledem k dalšímu využití těchto pozemků je bude muset desítky let
obhospodařovávat obec, je vhodné tedy co nejdříve uskutečnit odkoupení.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků p. č. 329/16, 337, 1074/6, 1074/4,
330/65 a 330/44 v katastrálním území Stupno od Lesů České republiky, s. p. za cenu
503.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2017 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 8/2017, č. 9/2017 a č.
10/2017. V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
změnách a zároveň čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2017. Veškeré materiály byly
zastupitelům doručeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 8/2017,
č. 9/2017 a č. 10/2017 a čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2017.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2018
Na základě novely zákona o obcích a přijetí nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, je nutné přijmout opatření
ohledně schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2018.
Po celé volební období do současnosti platí usnesení z ustavujícího jednání ZO dne 4. 11.
2014 v následujícím znění:
ZO schvaluje odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva, člena rady, místostarosty,
předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise v nejvyšší sazbě platné pro
neuvolněné zastupitele uvedené v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměňování za
výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění. V případě, že člen zastupitelstva bude
vykonávat souběžně s funkcí zastupitele další funkci (člena rady, předsedy či člena výboru
nebo komise), jednotlivé odměny se budou sčítat. Odměny budou poskytovány od 1.
listopadu 2014.
Vzhledem k tomu, že se nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Dnem 31. 12. 2017 zrušuje, je nutné
přijmout nové usnesení.
Současné odměny (od 11/2014 do 12/2017) dle NV č. 37/2003 Sb. jsou následující:
místostarosta
25.590 Kč
člen rady
2.240 Kč
předseda výboru nebo komise
2.041 Kč
člen výboru nebo komise
1.775 Kč
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člen zastupitelstva

599 Kč

Nejvyšší možná sazba odměny od 1. 1. 2018 dle NV č. 318/2017 Sb. je následující (v
procentech je uvedena změna výše odměny oproti současné výši):
místostarosta
27.613 Kč
Kuncl
108%
člen rady
6.136 Kč
Prokopová, Kounovský, Caletka
274%
předseda výboru nebo komise
3.068 Kč
Sedlecký, Hůlka
150%
člen výboru nebo komise
2.557 Kč
Běhounek, Kodet, Fousek
144%
člen zastupitelstva
1.534 Kč
Bláha, Dach, Franta, Ryba, Špilar 256%
Usnesení platí jen do konce volebního období a jednotlivé odměny se dle navrženého
usnesení nesčítají. Pokud se neschválí žádné usnesení, dle zákona nepřísluší neuvolněným
zastupitelům od 1. 1. 2018 žádná odměna, až nejdříve ode dne schválení, nelze schvalovat
zpětně.
Navrhují se dvě usnesení, v tomto znění
1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměny za měsíc v maximální výši platné pro příslušnou zvolenou funkci
neuvolněného zastupitele uvedené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pro 4
velikostní kategorii obce.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě neschválení maximálního ohodnocení odměny v návrhu předešlého usnesení a
následné úpravě výše částky pro jednotlivé neuvolněné členy v rozmezí 0 – nejvyšší možná
sazba dle NV č. 318/2017 Sb. se navrhuje následující znění usnesení (v procentech je uvedena
změna výše odměny oproti současné výši):
2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta
26.000 Kč
102%
člen rady
3.500 Kč
156%
předseda výboru nebo komise
2.500 Kč
122%
člen výboru nebo komise
2.000 Kč
113%
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.200 Kč
200%
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
p. Hůlka – navrhuje přijmout druhé usnesení.
p. Kounovský – odměny byly už projednány radou obce s tím, že pro stanovení výše odměn
by měl být stanoven klíč podle toho, co který zastupitel dělá. Navrhuje, dát odměny
v maximální výši, aby nikdo nebyl ošizený, schválit tedy usnesení č. 1.
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Starosta – rozpětí v odměnách je stanoveno hlavně pro malé obce, kde jsou pouze neuvolnění
zastupitelé a podílejí se na všech úkolech, protože nemají uvolněného starostu. Nyní se jedná
o schválení odměn na cca 10 měsíců, do dalších voleb.
p. Kounovský – žádný klíč udělat nejde, mohlo by se posuzovat kdo se jak účastní na
zasedáních.
Dále bez dotazů připomínek.
Hlasování o usnesení č. 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta
26.000 Kč
102%
člen rady
3.500 Kč
156%
předseda výboru nebo komise
2.500 Kč
122%
člen výboru nebo komise
2.000 Kč
113%
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.200 Kč
200%
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:
Pro – 5 (pp. Kuncl, Ryba
Franta, Caletka, Hůlka)

Proti: 7 (pp. Prokopová, Kodet,
Kounovský, Bláha, Fousek,
Běhounek, Sedlecký)

Zdržel se - 2
(pp. Kroc, Dach)

Neschváleno
Hlasování o usnesení č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
funkce odměny za měsíc v maximální výši platné pro příslušnou zvolenou funkci
neuvolněného zastupitele uvedené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pro 4
velikostní kategorii obce.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování
Pro – 9 (pp. Sedlecký, Bláha, Fousek, Proti – 0
Běhounek, Kounovský, Prokopová,
Hůlka, Dach, Kodet)
Schváleno
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Zdržel se - 5
(pp. Kuncl, Kroc, Franta,
Caletka, Ryba)

11) Stanovení odměn členům výboru a komisí, kteří nejsou zastupitelé obce od 1. 1. 2018
Starosta uvedl, že na základě novely zákona o obcích je nutné přijmout opatření ohledně
schválení odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce a to s účinností od 1. 1. 2018.
Po celé volební období do současnosti platí usnesení rady obce, kdy členové dostávají 200 Kč
za každé jednání a předsedové komisí rady obce měsíčně 600 Kč.
Navrhuje se od 1. 1. 2018 ohodnotit tyto členy 400 Kč za každé jednání a pro předsedy komisí
rady obce zvýšit odměnu na 800 Kč.
Počet členů v kontrolním a finančním výboru: 2 + 3
Počet členů ve stavební a kulturní komisi: 5 + 3 + 2 předsedové
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady
obce, kteří nejsou zastupitelé obce od 1. 1. 2018 za výkon funkce odměny v následujících
částkách:
předseda komise 800 Kč/měsíc,
člen výboru nebo komise 400 Kč za každou účast na jednání výboru nebo komise.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. U členů komisí nebo výborů bude vyplácena v
červenci za první pololetí a nejdéle v lednu za druhé pololetí. Předsedům komise bude
odměna vyplácena měsíčně.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce, výboru či komise.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Schválení dohody o zrušení smlouvy o sdružení finančních prostředků a zřízení
sociálního fondu a schválení rozpočtu fondu na rok 2018
V listopadu 2007 byla uzavřena smlouva o sdružení finančních prostředků ve smyslu § 46 a) a
§ 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mezi obcemi Břasy, Bušovice, Holoubkov, Dobřív a
Mýto v Čechách, za účelem tvorby společného sociálního fondu. Účet sociálního fondu
spravovala Obec Bušovice. Obec Bušovice nyní navrhuje smlouvu o sdružení finančních
prostředků zrušit, s tím, aby si každá ze shora uvedených obcí vedla sociální fond samostatně.
Vedení sociálního fondu samostatně bude operativnější a administrativně méně náročné.
Zároveň by mělo ZO schválit zřízení sociálního fondu v jednotlivých obcích od 1. ledna 2018
a návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018. Navrhují se příjmy sociálního fondu na
paragrafu 6330 ve výši 200 tis. Kč a výdaje sociálního fondu ve stejné výši 200 tis. Kč.
Výdaje budou použity dle zásad kolektivní smlouvy a statutu sociálního fondu, zvláště na
příspěvek na stravu a penzijní připojištění. Na vědomí se předkládá Statut sociálního fondu
zpracovaný pro schválení Radou obce.
Bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o zrušení Smlouvy o sdružení finančních
prostředků za účelem tvorby společného sociálního fondu mezi Obcí Bušovice a Obcí
Břasy ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení sociálního fondu Obce Břasy od 1. ledna 2018, v
souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu sociálního fondu Obecního
úřadu Břasy na rok 2018 ve výši 200 tis. Kč a jeho zapracování do rozpočtu obce na rok
2018 a zároveň pověřuje radu obce schválením Statutu sociálního fondu a schvalováním
případných rozpočtových změn sociálního fondu.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Návrh rozpočtu obce na rok 2018
K projednání se předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2018. V přiloženém materiálu se navíc
předkládá podrobný návrh rozpočtu společně se skutečným plněním rozpočtovaných položek
v letech 2014, 2015, 2016 a částečně 2017. Výdaje na rok 2018 jsou předkládány pro
informaci i v položkovém členění a dalšími informacemi na které akce budou finanční
prostředky použity. Rozpočet byl vyvěšen 16. 11. 2017 na úřední desce a elektronicky na
stránkách obce. Navrhovaný rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a návrh
rozpočtu projednal finanční výbor i rada obce na svých jednáních se souhlasným stanoviskem.
Navržené příjmy: 38.500.000 Kč
Navržené výdaje: 49.000.000 Kč
Schodek

- 10.500.000 Kč

Schodek bude kryt cca 6 mil. z dotací a ze zůstatku na účtu z minulých období. Na konci roku
2017 se předpokládá stav finančních prostředků na účtech cca 25 mil., který zbytek
navrhovaného schodku pokryje.
Koncem listopadu proběhl na obci finanční audit PK a žádal upravit položky návrhu rozpočtu
následovně:
9

Původní položku 2143 ve výši 1.814.000 Kč rozdělit na položku 2143 ve výši 71.000 Kč,
položku 2239 ve výši 1.723.000 a položku 3319 ve výši 20.000 Kč. Změny jsou zapracované
v návrhu rozpočtu obce červeně.
Dle předchozího bodu se navíc na základě žádosti Obce Bušovice o zrušení sociálního fondu
přesouvá tato položka do rozpočtu obce ve výši 200.000 Kč a je označena červeně.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet Obce Břasy na rok 2018 jako
schodkový ve výši 10.500.000 Kč, s celkovými příjmy 38.500.000 Kč a výdaji 49.000.000
Kč. Schodek rozpočtu bude financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých let.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14) Schválení OZV č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod Základní školy a mateřské
školy Stupno
Znění vyhlášky obdrželi zastupitelé v materiálech. Tuto obecně závaznou vyhlášku
schvalovalo zastupitelstvo v loňském roce. Odbor dozoru min. vnitra provedl kontrolu a
upozornil na chyby, které je nutno odstranit. Vzhledem k tomu je nutné schválit OZV znova.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví
školský obvod Základní školy a mateřské školy Stupno.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se – 0

15) Diskuse
Starosta obce
- Upozornil, že zastupitelé v materiálech obdrželi také plán jednání zastupitelstva, rady,
výborů a komisí pro rok 2018.
- V současné době se dokončují opravy před kinem ve Stupně a u přejezdu u ZŠ.
Opravy komínu v Ultramarínce budou pokračovat v příštím roce.
- Pozval na předvánoční akce, zpívání s Českým rozhlasem a Deníkem 13. prosince,
zpívání u kapličky v Kříších 17. prosince, Vánoční zpívání o Štědrém dni ve
stupenském kostele a vánoční mši.
- Poděkoval zastupitelům za práci v roce, kdy se Břasy staly Vesnicí roku 2017
v Plzeňském kraji a navštívil nás i prezident ČR.
p. Hůlka – v dolním Stupně by bylo třeba přesunout na stanoviště nádoby na separovaný
odpad.
p. Plzák – nejdříve se musí uklidit nepořádek, který tam zanechala firma, která stanoviště
dělala.
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Starosta – seznámil s tím, že v Kříších mají záměr vybudovat památník slavnému rodákovi,
vynálezci raketových motorů, Ludvíku Otčenáškovi.
p. Kuncl – uvedl, že zámeček v Kříších zakoupil nový majitel a započaly práce na
rekonstrukci.
p. Kounovský – upozornil, že by bylo třeba omezit parkování firmy Borgers na novém
parkovišti před kinem. Je zde málo místa.
Starosta – práce před kinem budou pokračovat nejméně do Vánoc. Plánuje se označit cca 10
míst s omezeným stáním na maximálně 3 hodiny a rezervovat 2 - 3 místa pro doktory
(nájemce).
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Následovalo krátké vánoční posezení s diskusí co se udělalo a co se plánuje na příští rok.
Zapsala: Marta Hricová
Zápis vypracován 8. prosince 2017. Při zpracování bylo použito hlasového záznamu.

………………………………………..
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:
Mgr. Martin Caletka

………………………………………….

Jaroslav Ryba

………………………………………….
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USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy ze dne 7. prosince 2017
1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
a) Kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
b) Usnesení z minulých jednání rady obce.
c) Rozpočtová opatření schválená radou obce č. 8/2017, č. 9/2017 a č. 10/2017 a čerpání
rozpočtu obce za období 1-10/2017.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) Zapisovatele Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Mgr. Martina Caletku a Jaroslava Rybu.
c) Program jednání.
d) prodej pozemku p. č. 268/87 o výměře 157 m2 v k. ú. Vranovice u Břas Zdeňku
Sedlákovi, Konvalinková 333, Nižbor. Nabyvatel uhradí kupní cenu ve výši 16.000 Kč
a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
e) Bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací p. č. 1465/6 o výměře 629 m2 v
katastrálním území Kříše od Lesů ČR, s. p. a pověřuje starostu realizací.
f) Odkoupení pozemků p. č. 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/65 a 330/44 v
katastrálním území Stupno od Lesů České republiky, s. p. za cenu 503.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
g) Svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za měsíc
v maximální výši platné pro příslušnou zvolenou funkci neuvolněného zastupitele
uvedené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. pro 4 velikostní kategorii obce.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
h) Členům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou zastupitelé obce
od 1. 1. 2018 za výkon funkce odměny v následujících částkách:
předseda komise 800 Kč/měsíc, člen výboru nebo komise 400 Kč za každou účast na
jednání výboru nebo komise. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. U členů
komisí nebo výborů bude vyplácena v červenci za první pololetí a nejdéle v lednu za
druhé pololetí. Předsedům komise bude odměna vyplácena měsíčně. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých členů či funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce, výboru či komise.
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i) Dohodu o zrušení Smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem tvorby
společného sociálního fondu mezi Obcí Bušovice a Obcí Břasy ke dni 31. 12. 2017.
j) Zřízení sociálního fondu Obce Břasy od 1. ledna 2018, v souladu s § 5 odst. 1 a 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
k) Návrh rozpočtu sociálního fondu Obecního úřadu Břasy na rok 2018 ve výši 200 tis.
Kč a jeho zapracování do rozpočtu obce na rok 2018 a zároveň pověřuje radu obce
schválením Statutu sociálního fondu a schvalováním případných rozpočtových změn
sociálního fondu.
l) Předložený rozpočet Obce Břasy na rok 2018 jako schodkový ve výši 10.500.000 Kč,
s celkovými příjmy 38.500.000 Kč a výdaji 49.000.000 Kč. Schodek rozpočtu bude
financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých let.
m) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod Základní školy
a mateřské školy Stupno.
3) Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
Prodej části pozemku p. č. 588 v katastrálním území Břasy dle žádosti pana Františka Lorence, Břasy 247.

……………………………………….
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:

Mgr. Martin Caletka

………………………………………….

Jaroslav Ryba

…………………………………………
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