USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy ze dne 28. června 2018

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) Rozpočtové opatření schválené radou obce č. 3/2018 a č. 4/2018 a čerpání rozpočtu
obce za období 1-5/2018.
d) Informace a proškolení k ochraně osobních údajů.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
a) Zapisovatele paní Martu Hricovou
b) Ověřovatele zápisu pana Františka Bláhu a pana Ing. Tomáše Hůlku.
c) Program jednání zastupitelstva obce.
d) Prodej pozemku p. č. 62/16 v k. ú. Vranovice u Břas panu Františku Kalátovi, Nová
Ves 8, Zaječov za cenu 28.000 Kč a dále zájemce uhradí náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
e) Předložený Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury obce
Břasy.
f) Předložený Plán rozvoje sportu v obci Břasy na roky 2018 – 2025.
g) Investiční dotaci ve výši 600 tis. Kč pro TJ Sokol Stupno na hrubou stavbu přístavby
Sokolky.
h) Pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva na 15 členů.
i) Zkrácení doby nočního klidu panu Lukáši Královi, Břasy 125, dne 21. 7. 2018 na dobu
od 24:00 hod. do 06:00 hod. z důvodu konání rodinné oslavy – svatby.
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3) Zastupitelstvo obce r e v o k u j e :
Usnesení ZO ze dne 3. 5. 2018 a schvaluje prodej pozemku p. č. 972/32 o výměře 26
m2 a pozemku p. č. 978/11 o výměře 33 m2 v k. ú. Kříše manželům Štefanovi a
Jaroslavě Pečarkovým, Nad Dalmatinkou 24, Plzeň za cenu 3.000 Kč. Zájemci dále
uhradí 1.000 Kč na vklad do katastru nemovitostí.

………………………………………
Starosta

………………………………………..
Místostarosta

Ověřovatelé:

František Bláha

……………………………………….

Ing. Tomáš Hůlka

………………………………………..
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Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 28. června 20178
ve Stupně 17 - Prokopcovna

Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno v 19:30 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
nejméně 7 dní, a to od 19. června 2018 do 28. června 2018 (příloha č. 1). Současně byly informace
zveřejněny na internetových stránkách obce a rozeslány všem zastupitelům.

1. Zahájení a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zasedání ZO zahájil starosta obce přivítáním všech přítomných. Konstatoval na základě prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2), že je přítomno 12 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, z rodinných důvodů, p. Mgr. Petr Kounovský
z důvodu zahraniční dovolené a pí. Marta Prokopová z pracovních důvodů. Zasedání ZO bylo dále
přítomno 6 zaměstnanců obce.

Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Františka Bláhu a pana Ing. Tomáše Hůlku.

Hlasování
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 2 (Bláha,
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Schváleno

Ing. Hůlka)

2. Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že dodatečně byl
zastupitelům zaslán ještě další bod programu, a to žádost o zkrácení doby nočního klidu. Bude
zařazen jako bod 13).

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. 62/16 v k. ú. Vranovice.
6. Revokace usnesení – prodej pozemků v k. ú. Kříše, část Darová.
7. Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury.
8. Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2018 a rozpočtová opatření.
9. Plán rozvoje sportu v obci Břasy.
10. Dotace na přístavbu Sokolky pro TJ Sokol Stupno.
11. Schválení počtu zastupitelů na volební období 2018 – 2022.
12. Proškolení zastupitelů k ochraně osobních údajů.
13. Zkrácení doby nočního klidu.
14. Diskuse.
15. Závěr jednání.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program jednání.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se - 0

Schváleno
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3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Robert Fousek a p. František Běhounek. 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.

Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.

23. května 2018

p. Sedlecký – kdo žádal o oplocení „hliňáku?“
starosta – žádal majitel, údajně z důvodu, že je tam nepořádek. Rada s tím nesouhlasí.

Dále bez dotazů a připomínek.

13. června 2018
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Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání ZO.

Hlasování
Pro - 12

Proti - 0

Zdržel se – 0

Schváleno

5) Prodej pozemku p. č. 62/16 v k. ú. Vranovice
Pan František Kalát, Nová Ves 8, Zaječov požádal obec o prodej části pozemku v majetku obce p. č.
62/1 (nyní po oddělení GP p. č. 62/16 o výměře 197 m2) v k.ú. Vranovice u Břas. Jedná se o pozemek
mezi jeho domem a stávající zástavbou. V případě souhlasu ZO bude pozemek prodán za cenu 28.000
Kč (odhadní cena je 14.530 Kč). Záměr prodeje byl po stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce
bez připomínek. Zájemce dále zaplatí za znalecký posudek 780 Kč a vklad do katastru nemovitostí
1.000 Kč.

Bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 62/16 v k. ú. Vranovice u Břas panu Františku
Kalátovi, Nová Ves 8, Zaječov za cenu 28.000 Kč a dále zájemce uhradí náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno
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6) Revokace usnesení - Prodej částí pozemků p. č. 972/32 a 978/11 v k. ú. Kříše, část
Darová
Na minulém jednání ZO byl schválen prodej části pozemků v majetku obce p. č. 972/3 v k. ú. Kříše
(nově p. č. 972/32) o výměře 26 m2 a o část pozemku p. č. 978/1 (nově p. č. 978/11) v k.ú. Kříše o
výměře 33 m2, které sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatelů pana Štefana Pečarky a Jaroslavy
Pečarkové, Nad Dalmatinkou 24, Plzeň. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem. Návrh ceny za
oddělené pozemky byl schválen ve výši 10.000 Kč (odhad je 2.220 Kč). Pan Pečarka nesouhlasí
se schválenou cenou za části pozemků, které jsou velmi problematické a obec je dlouhodobě
neudržuje a žádá o znovuprojednání a snížení ceny na 3.000 Kč. Cenu za zpracování geometrického
plánu 5.808 Kč a za znalecký posudek 780 Kč již uhradil. V případě souhlasu ZO by žadatelé doplatili
3.000 Kč za cenu pozemků a 1.000 Kč za vlad do katastru nemovitostí.

p. Kodet – ponechal by cenu tak, jak byla původně odsouhlasena.
Starosta – v minulosti se prodávalo jen za odhady, tady by nám vznikaly jen náklady na další údržbu
pozemku, dlouhodobě pozemek neudržujeme.
Místostarosta – na pozemku se nedá ani nic postavit, je to stráň.
p. Hůlka – jaký je pozemek 972/3?
Starosta – tento pozemek nám zůstane.

Dále bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ZO ze dne 3. 5. 2018 a schvaluje prodej pozemku p. č.
972/32 o výměře 26 m2 a pozemku p. č. 978/11 o výměře 33 m2 v k. ú. Kříše manželům Štefanovi a
Jaroslavě Pečarkovým, Nad Dalmatinkou 24, Plzeň za cenu 3.000 Kč. Zájemci dále uhradí 1.000 Kč
na vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování
Pro 11

Proti – 0

Zdržel se – 1 (p.Kodet)
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Schváleno

7) Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury obce Břasy
Vodárna Plzeň předkládá ke schválení Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské
infrastruktury, který je zpracován podle zákonem stanovené metodiky. Vstupní údaje jsou použité z
majetkové evidence (délka, stáří, hodnota), životnost jednotlivých objektů je stanovena vyhláškou.
Plán i tabulka jsou v příloze.

p. Kodet – kde bude nový vrt?
Starosta – u obecního úřadu, vyhovuje to geologicky, už před lety tam proběhly zkoušky, zatím se ale
neví, kde přesně bude. Vrt bude cca do 80 metrů. Projektovat se může až se bude vědět přesně
místo vrtu a čeká se také jaká bude kvalita vody. Ve vodojemu se bude muset udělat i úpravna vody.
Teď se bude uzavírat smlouva, vody je nedostatek, zvláště letos, když byla sucha a napouštěly se
bazény byl problém se zásobou vody.

Dále bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské
infrastruktury obce Břasy.

Hlasování
Pro 12

Proti – 0

Schváleno
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Zdržel se – 0

8) Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2018 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 3/2018 a č. 4/2018.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2018.

Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 3/2018 a č.
4/2018 a čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2018.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

9) Plán rozvoje sportu v obci Břasy na roky 2018 - 2025

Dle zákona č. 115/2001 Sb. musí mít obec do konce června 2018 schválený Plán rozvoje sportu.
Plán byl zpracován a k připomínkám rozeslán spolkům a dalším osobám. Plán rozvoje sportu v obci
Břasy na roky 2018 – 2025 je v příloze.

p. Sedlecký – v dokumentu je uvedeno, že volejbalové hřiště je v havarijním stavu. Už to neplatí,
hřiště bylo opraveno.

Dále bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán rozvoje sportu v obci Břasy na roky 2018 – 2025.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

10) Dotace na přístavbu Sokolky pro TJ Sokol Stupno

TJ Sokol Stupno dlouhodobě provozuje sportovní a kulturní činnost v obci. V letech 2000 – 2009
provedla jednota výstavbu Sokolky včetně vybavení za téměř 4 mil. Kč. Po nutné demolici havarijního
dřevěného pavilónku zpracovala jednota plány a povolení na potřebnou přístavbu, bylo přeloženo
elektrické vedení a v minulém roce byly vytvořeny základy přístavby. Investováno bylo v letech 2013 2017 téměř 500 tis. Kč.

Jednota po několika letech žádostí na MŠMT a PK získala na letošní rok podporu od Plzeňského kraje
ve výši 500 tis. Kč na přístavbu Sokolky. Hrubá stavba stojí dle rozpočtu cca 1,6 mil. Kč. Jednota je
schopna po vybudování základů v letošním roce uhradit z vlastních zdrojů cca 200 tis. Kč a bude
hledat další zdroje.

TJ Sokol žádá obec o dotaci na přístavbu Sokolky ve výši 600 tis. Kč. Výsledkem by měla být stavba za
cca 2,5 mil. Kč, která bude využita pro posilovnu, spinning, šatnu, sklad a víceúčelovou místnost.

Rada obce tuto žádost projednala a postoupila k odsouhlasení do zastupitelstva obce. V případě
odsouhlasení bude dotace poskytnuta dle podmínek schválené směrnice č. 9/2015.

Finanční prostředky se navrhují poskytnout z rezerv daňových výnosů nebo pronájmu skládky.
Nezvýší se tím saldo rozpočtu.
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p. Hůlka – na házenkářském hřišti ve Stupně začínáme s tréninkem házené dětí od 6 do 11 let, na
posledním tréninku nás bylo 17, a i když budeme hrát pod TJ Všenice, počítáme s tím, že budeme
trénovat a hrát ve Stupně

p. Ryba – chybějí hlavně trenéři, na kola k nám jezdí děti i ze vzdálenějších obcí. V současné době
bude velkou výhodou, že sportovní areály budou propojeny a přejezd do Ultramarínky bude
bezpečný.

Dále bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje investiční dotaci ve výši 600 tis. Kč pro TJ Sokol Stupno na
hrubou stavbu přístavby Sokolky.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

11) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022
Podle § 67a 68 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví
zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro příští volební období. Tento počet členů
zastupitelstva obce je stanoven pro celé volební období.

Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlédne zejména k počtu obyvatel obce k 1. lednu
roku, v němž se konají volby.

Obec Břasy měla k 1. lednu 2018 celkem 2 194 obyvatel.
Nad 500 do 3 000 obyvatel se stanoví 7 – 15 členů.
Počet stanovený zastupitelstvem bude oznámen na úřední desce do dvou dnů po jeho stanovení.
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Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva na
15 členů.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno
12) Proškolení zastupitelů k ochraně osobních údajů

Na základě změn legislativy provedla firma LIGERY s.r.o. audit k nakládání s osobními údaji na OÚ a
škole. Na základě toho byla vypracována vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů. Pověřencem
pro ochranu osobních údajů je Mgr. Andrea Kovaříková.

Zastupitelé by měli nakládat obezřetně s osobními údaji, pokud je mají v podkladech k jednání nebo
pokud je vyžadují při kontrole. Starosta informoval zastupitele o přijaté legislativě, vnitřním nastavení
a zacházením s osobními údaji.

Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy bere na vědomí informace a proškolení k ochraně osobních údajů.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno
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13) Zkrácení doby nočního klidu
Na základě ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a
Obecně závazné vyhlášky Obce Břasy č. 2/2017 o nočním klidu, požádal pan Lukáš Král, Břasy 125 o
souhlas s konáním rodinné oslavy dne 21. července 2018, která bude probíhat i po 22:00 hod. Akce
není uvedena ve vyhlášce, a proto musí být zkrácení doby nočního klidu schváleno zastupitelstvem
obce. Žadatel žádá o zkrácení.

Bez připomínek.

Návrh usnesení
ZO schvaluje zkrácení doby nočního klidu panu Lukáši Královi, Břasy 125, dne 21. 7. 2018 na dobu
od 24:00 hod. do 06:00 hod. z důvodu konání rodinné oslavy – svatby.

Hlasování
Pro – 12

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

14 Diskuse
Starosta seznámil s aktuálními událostmi:
-

Vyšla kniha Radnicko na starých pohlednicích.
Vyšlo další číslo Informačního zpravodaje. Oboje bylo předáno zastupitelům.
Probíhají opravy místních komunikací.
Dnes byla zahájena výstava paní Roučky v Galerii města Plzně, část, která se týká
Ultramarínky bude pak do Ultramarínky přenesena.
Probíhají další úpravy v Ultramarínce, chystají se hřiště a výstavba parkoviště.
U COOP ve Stupně bude opravena terasa.
V Břasích, od bytových jednotek, se bude dělat nový vodovodní řad a přípojky.
Na 30. června jsou všichni zváni na pietní akt – Jiří Potůček Tolar.
V sobotu, 4. srpna od 14 hod. bude odhalen památník vynálezci a rodákovi Očenáškovi
v Kříších.
11. – 12. srpna bude ve Stupně Vavřinecká pouť.
Následující týden závody horských kol.
Proběhne další ročník Indiánského léta paní Roučky.
Akci chystají Psí sporty Žabka, o prázdninách proběhne několik akcí ve Vranovicích.
Jako obec jsme byli nominováni za Plzeňský kraj do Soutěže vesnice Evropského regionu
Dunaj – Vltava.
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- Umístili jsme se už podruhé na 2. místě v kraji v ceně hejtmana za Občanskou odpovědnost
p. Hůlka – jak se budou půjčovat v Ultramarínce disky na Diskgolf?
Starosta – zřejmě se budou půjčovat na zálohu 300 Kč, což je jejich cena. Zájemce disk buď vrátí nebo
si jej za 300 Kč ponechá. Disky budou například ve škole, v Trianě. Disky budou s logem obce.

Dále bez dotazů.

Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast, uvedl, že další jednání zastupitelstva bude
13. září 2018 a jednání ukončil ve 20.50 hod.

Zapsala: Marta Hricová
Zapsáno dne 29. června 2018

………………………………………..

……………………………………………

Starosta

Ověřovatelé:

Místostarosta

František Bláha ……………………………………………

Ing. Tomáš Hůlka

……………………………………………
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