USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy ze dne 20. září 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. 5/2018, č. 6/2018 a č. 7/2018 a čerpání
rozpočtu obce za období 1-8/2018.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
a) Zapisovatele paní Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Vlastimila Kodeta a pana Jaroslava Rybu.
c) Program jednání zastupitelstva obce.
d) Panu Milanu Exnerovi, Plzeň výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 559/42
v katastrálním území Kříše.
e) Změnu obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Břasy a k. ú. Újezd u Svatého Kříže dle
předloženého návrhu od firmy GEO HRUBÝ spol. s r. o., který byl vyhotoven
v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou Břasy.
f) Následující střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2022 se započtením
předpokládaných příjmů z dotací a rezervního fondu v příslušném roce:
rok 2019 celkové příjmy 45 000 tis. Kč celkové výdaje 45 000 tis. Kč,
rok 2020 celkové příjmy 55 000 tis. Kč celkové výdaje 55 000 tis. Kč,
rok 2021 celkové příjmy 65 000 tis. Kč celkové výdaje 65 000 tis. Kč.
rok 2022 celkové příjmy 65 000 tis. Kč celkové výdaje 65 000 tis. Kč.

g) Půjčku Mikroregionu Radnicko (v případě platební neschopnosti mikroregionu) ve
výši 200 tis. Kč, která bude obci splacena do 31. 12. 2018.
h) Předložený územní plán obce Břasy.
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
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3) Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e:
Prodej lesních pozemků v majetku obce p. č. 1595/1, 1586/2, 1559/1, 1591/1, 2017,
2096 v k. ú. Kříše dle žádosti p. Václava Brůje.

………………………………………
Starosta

………………………………………..
Místostarosta

Ověřovatelé:

Vlastimil Kodet

……………………………………….

Jaroslav Ryba

………………………………………..
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Zápis

ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 20. září 2018
ve Stupně 17 - Prokopcovna

Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno v 17:30 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 10. září 2018 do 20. září 2018 (příloha č. 1). Střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2019 – 2022 byl vyvěšen již od 3. září 2018. 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 8 členů zastupitelstva z celkového
počtu všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3
zákona.
Omluveni
jsou
ze
zdravotních
důvodů
pp. Ing. Sedlecký, a Mgr. Kounovský, z pracovních důvodů p. Ing. Hůlka a p. Ing. Špilar,
pp. Dach, Běhounek a Franta se dostaví později. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců
obce. Jako hosté jsou přítomny paní Bečvářová ze Státního pozemkového úřadu Plzeň a paní
Svobodová, která pracuje na územním plánu obce.

Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.

Hlasování
Pro – 8

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Vlastimila Kodeta a pana Jaroslava Rybu.

Hlasování
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Pro – 8

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

2. Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání, který zastupitelé obdrželi
v materiálech.

1. Zahájení (schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy.
5. Prodej pozemků v k. ú. Kříše
6. Souhlas s výstavbou rodinného domu v Kříších.
7. Změna katastrální hranice mezi obcemi Břasy a Újezd u sv. Kříže.
8. Čerpání rozpočtu obce za 1-8/2018 a rozpočtová opatření.
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2022.
10. Půjčka Mikroregionu Radnicko.
11. Schválení územního plánu obce.
12. Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
13. Diskuse.
14. Závěr jednání.

Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program jednání.
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Hlasování
Pro – 8

Proti – 0

Zdržel se - 0

Schváleno

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. František Bláha a p. 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.

Bez dotazů a připomínek.

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

Hlasování
Pro – 8

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.

25. července 2018
Bez připomínek.
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V této fázi jednání, v 17.50 hod. se dostavil člen ZO p. Dach. Celkový počet přítomných zastupitelů
- 9.

15. srpna 2018
Bez připomínek.

5. září 2018
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání ZO.

Hlasování
Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se – 0

Schváleno

5) Prodej pozemků v k. ú. Kříše
Pan Václav Brůj, Sedlecko žádá o odkoupení lesních pozemků v majetku obce, které obec odkoupila
v roce 2012 od obce Nadryby za cenu 2,9 mil. Kč. Jedná se o parcely č. 1595/1, 1586/2, 1559/1,
1591/1, 2017, 2096 v k. ú. Kříše o celkové výměře 228.517 m 2 - viz. plánek v okolí Korečnického
mlýna, který panu Brůjovi patří. Uvádí, že chce na mlýně vybudovat farmu, která bude sloužit pro
širokou veřejnost k rekreaci, cykloturistice, fitness a odpočinku. Za pozemky nabízí 3.300.000 Kč, což
je 14,44 Kč/m2. V pozemcích se nachází obecní cesty a navíc jsou zde soukromé chaty a Mikroregion
Radnicko ve spolupráci s krajem na cestách plánuje vybudování cyklostezky z Plzně do Zvíkovce.
Prodejem by v budoucnu mohlo dojít k zamezení přístupu k těmto cestám a objektům. Záměr byl
projednán na jednání rady obce, která prodej neschválila hlavně z důvodu ponechání cest ve
vlastnictví obce a ceny. Zastupitelé v materiálech obdrželi vyjádření správce obecních lesů, který
prodej také nedoporučuje.

Bez dotazů a připomínek

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej lesních pozemků v majetku obce p. č. 1595/1, 1586/2,
1559/1, 1591/1, 2017, 2096 v k. ú. Kříše dle žádosti p. Václava Brůje.

Hlasování
Pro – 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

6 ) Výstavba rodinného domu v Kříších
Pan Milan Exner, Macháčkova 802/29, Plzeň má zájem stavět rodinný dům v Kříších (viz kopie
katastrální mapy) na pozemku p. č. 559/42 v k. ú. Kříše. Pozemek se nachází při hlavní silnici
s dostupností ke všem sítím. Vzhledem k tomu, že Kříše nemají územní plán, lze podle sdělení
stavebního úřadu stavět, pokud se stavbou bude souhlasit zastupitelstvo obce. Pan Exner z tohoto
důvodu žádá zastupitelstvo o udělení souhlasu ke stavbě RD.
Starosta obce uvedl, že RD se bude stavět ve vhodném místě, přípojky jsou při hranici pozemku.

Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje panu Milanu Exnerovi, Plzeň výstavbu rodinného domu na pozemku
p. č. 559/42 v katastrálním území Kříše.

Hlasování
Pro -9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno
V této fázi jednání, v 18.00 hod. se dostavil člen ZO p. Běhounek. Celkový počet přítomných
zastupitelů – 10.

7) Změna katastrální hranice obce mezi obcemi Břasy a Újezd u sv. Kříže
V srpnu letošního roku proběhlo jednání, při kterém v rámci Komplexních pozemkových úprav Břasy
navrhla firma, která KPÚ zpracovává (GEO HRUBÝ spol. s r. o.) ještě další změnu obecní hranice mezi
k. ú. Břasy a k. ú. Újezd u Svatého Kříže a to z podnětu Katastrálního úřadu. Jedná se o úsek hranice
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v sadech u silnice na Liblín. Geodetické a administrativní práce spojené se změnou katastrální a
obecní hranice budou provedeny v rámci komplexní pozemkové úpravy (hradí stát). Podrobné
podklady pro změnu hranice včetně grafického znázornění jsou v přílohách, které zastupitelé také
obdrželi v materiálech. V tomto případě se jedná o sjednocení cesty do jednoho katastrálního území.

Pí. Bečvářová – KPÚ Břasy jsou u konce, rozhodnutí bude vydáno pravděpodobně v prosinci, aby
nabylo právní moci počátkem příštího roku. V průběhu příštího roku si musí majitelé podat nové
daňové přiznání u pozemků se změněnou výměrou.
Ohledně schválených zařízení v KPÚ to probíhá tak, že se priority Břas dají do zásobníku realizací a tak
jak uvolňuje peníze MZe, tak se realizují stavby, většinou v průběhu deseti let. Jedná se o stavby
místních komunikací nebo protierozní opatření.
Starosta – Kříše už mají projekt na cestu k zámečku za cca 5 milionů, aby se nesplavovala půda a ve
Vranovicích by se měl zpracovávat projekt na cestu za p. Vávrou.

Bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecní a katastrální hranice mezi k. ú. Břasy a k. ú. Újezd u
Svatého Kříže dle předloženého návrhu od firmy GEO HRUBÝ spol. s r. o., který byl vyhotoven
v souvislosti s komplexní pozemkovou úpravou Břasy.

Hlasování
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

8) Čerpání rozpočtu obce za 1-8/2018 a rozpočtová opatření

Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 5/2018, č. 6/2018 a č. 7/2018.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-8/2018. Starosta vysvětlil rozpočtové
změny a čerpání dle rozeslaných materiálů.

Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 5/2018, č. 6/2018
a č. 7/2018 a čerpání rozpočtu obce za období 1-8/2018.

Hlasování
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

9) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2022

Dle zákona č. 250/2000 Sb. je nutné schválit střednědobý výhled rozpočtu na 2 – 5 let dopředu.
Předkládáme ZO v rozeslaných materiálech vyrovnaný výhled na čtyři roky 2019 – 2022.
Předpokládané příjmy a výdaje na akce jsou uvedeny v přiložené tabulce přílohy a v další příloze jsou
blíže rozepsány navrhované výdaje a větší akce. Některé akce jsou podmíněny získáním dotace.
Pokud by se nepodařilo v příslušném roce dotaci získat, bude nutné akci posunout do dalšího období
nebo akci nerealizovat. Výhled se schvaluje každý rok a tak budou i konkrétní akce a objemy ročních
rozpočtů upravovány dle budoucích možností a podmínek financování.

Bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2022
se započtením předpokládaných příjmů z dotací a rezervního fondu v příslušném roce:
rok 2019 celkové příjmy 45 000 tis. Kč celkové výdaje 45 000 tis. Kč,
rok 2020 celkové příjmy 55 000 tis. Kč celkové výdaje 55 000 tis. Kč,
rok 2021 celkové příjmy 65 000 tis. Kč celkové výdaje 65 000 tis. Kč.
rok 2022 celkové příjmy 65 000 tis. Kč celkové výdaje 65 000 tis. Kč.

Hlasování
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Pro – 9

Proti – 0

Zdržel – 1, p. Dach

Schváleno

10) Půjčka Mikroregionu Radnicko

Obec Břasy je členem Mikroregionu Radnicko. Mikroregion Radnicko žádal jako každý rok o dotace
Plzeňský kraj a dle podmínek dotace již uhradil v roce 2018 vydání knihy Radnicko na starých
pohlednicích (400 tis.), nový stan (350 tis.), hradí z velké části psí útulek a zadal projekt na
cyklostezku okolo Berounky Chrást – Liblín (260 tis.). Vzhledem k vysokým výdajům a dosud
neobdrženým dotacím v souhrnné výši cca 600 tis. Kč žádá obec Břasy o případnou půjčku na
překlenutí několika týdnů ve výši 200 tis. Kč, kterou by vrátil nejdéle do 31. 12. 2018.

Bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku Mikroregionu Radnicko (v případě platební neschopnosti
mikroregionu) ve výši 200 tis. Kč, která bude obci splacena do 31. 12. 2018.

Hlasování
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

11) Schválení územního plánu obce

Postup při pořizování územního plánu (dále také jen „ÚP“)
A) Zadání (2008)
B) Komplexní pozemkové úpravy (Kříše 2014, Vranovice 2016, Břasy cca 2019, Stupno cca
2021)
C) Návrh
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a) Společné jednání (2012)
b) Veřejné projednání (2015)
c) Opakované veřejné projednání (2017)
A) Obec Břasy, prostřednictvím zastupitelstva obce, na svém jednání dne 20. 2. 2008 rozhodla o
pořízení územního plánu.
Dopisem ze dne 26. 8. 2009, požádala obec o pořízení ÚP Městský úřad Rokycany, odbor
stavební, Masarykovo náměstí čp. 1, 337 01 Rokycany (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování, příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). Přílohu žádosti ze dne 2. 9.
2009 tvořil návrh zadání ÚP připravený obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým tehdy byl starosta obce Ing. Jan
Špilar, zpracoval v 09 - 11/2009 návrh zadání ÚP.
B) V letech 2010 – 2014 probíhaly v obci komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ)
v katastru Kříše a Vranovice, kdy pořizovatel a obec koordinovali práce na KPÚ a ÚP.
C)
a) Opatřením ze dne 5. 10. 2012 pořizovatel oznámil podle § 50 SZ projednání návrhu ÚP ve
společném jednání. Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 12. 11. 2012. Pořizovatel a
určený zastupitel se zúčastnili jednání s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního
fondu dne 26. 11. 2012 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde byly vysvětleno vymezení
nových zastavitelných ploch a jejich porovnání se současně platnou Územně plánovací
dokumentací obce z roku 1995 v platném znění. Další schůzka byla uskutečněna 5. 12. 2012.
Během této další schůzky byly dohodnuty úpravy návrhu ÚP. Veřejnou vyhláškou ze dne 6. 5.
2013 pořizovatel doručil návrh ÚP veřejnosti, a to na úředních deskách pořizovatele a obce,
která zde byla vyvěšena od 9. 5. 2013 do 26. 6. 2013, kdy zároveň byla vyvěšena způsobem
umožňujícím dálkové nahlížení, včetně návrhu ÚP. Odbor regionálního rozvoje (dále jen
„RR“) vydal stanovisko k návrhu ÚP dne 13. 2. 2014 se závěrem, že vzhledem k nesouladu
návrhu ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací je možné řízení podle § 52 SZ
zahájit až po potvrzení RR o odstranění nedostatků dle § 50 odst. 8 SZ. V novém volebním
období byl schválen jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Mgr. Miroslav
Kroc. Pořizovatel byl o tomto uvědomen dopisem obce ze dne 5. 1. 2014. Projektant návrh
ÚP upravil a po doložení upravené verze návrhu ÚP pořizovateli, pořizovatel oznámil,
opatřením ze dne 5. 1. 2015 zahájení řízení podle § 52 SZ veřejnou vyhláškou.
b) Některá z uplatněných vyjádření k návrhu ÚP v rámci veřejného projednání nebyla kompletní
a tak pořizovatel v následujících měsících pomohl jednotlivým subjektům odstranit
nedostatky podání v souladu s příslušnými ustanoveními SZ a správního řádu. Po té
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovali podle § 53 odst. 1 SZ návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, který dopisem ze dne 18. 11. 2015
zaslali v souladu s § 53 odst. 1 a § 53 odst. 2 SZ příslušným institucím a vyzvali je k uplatnění
stanovisek. Dopisem ze dne 4. 4. 2016 pořizovatel vydal pokyn obci k úpravě návrhu ÚP.
c) Opatřením ze dne 30. 1. 2017 pořizovatel oznámil opakované veřejné projednání. Opatření
mělo formu veřejné vyhlášky. Dne 16. 3. 2017 se konalo opakované veřejné projednání
v místě a čase dle veřejné vyhlášky. O průběhu byl sepsán záznam. Respektován byl program
jednání uvedený ve veřejné vyhlášce a závěrem byly dohodnuty s projektantem úpravy
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návrhu ÚP. Pořizovatel pomohl některým subjektům, kteří se vyjádřili k opakovanému
veřejnému projednání, odstranit nedostatky podání. Po odstranění nedostatků podání
pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili průběh řízení a vyhotovili návrh rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek a vyzvali podle §53 odst. 1 stavebního zákona obeslané
k uplatnění svého vyjádření k nim dopisem ze dne 9. 10. 2017. Dopisem ze dne 22. 12. 2017
/viz doklad 163 spisu/ pořizovatel dal pokyn k úpravě návrhu ÚP.

Rada obce rozhodla na svém zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením č. 7 a) o tom, že pořizovatelem při
dokončení územního plánu bude Obecní úřad Břasy, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků
pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, za použití § 189 odst. 3 SZ, a tím
i vykonávání přenesené působnosti podle § 6 odstavce 1 písm. a) SZ.
Spis byl následně protokolárně předán obci dne 8. 6. 2018.
Projektant návrh ÚP podle pokynu ze dne 22. 12. 2017 upravil a předal obci v srpnu 2018. Tato finální
verze je dnes zastupitelstvu obce předložena ke schválení.

Pí. Svobodová – dodala, že cca každé 4 roky lze územní plán upravovat. Snaha při zpracování byla
vyhovět všem připomínkám občanů, tedy pravděpodobně bude územní plán dlouhodobě
akceptovatelný.

Bez připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený územní plán obce Břasy.

Hlasování
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce schválilo dne 2. 10. 2014 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška se ovšem v naší obci nevyužívá a případné
její plnění by v našem případě nebylo přínosné.
Kdysi schválená vyhláška má neadekvátně vysoké ceny vzhledem k našemu území. Potřebujeme, aby
do obce jezdila například pojízdná prodejna, nebo jsme mohli realizovat pouť se stánkaři. U Triany
zase parkují autobusy a kamiony, na které vyhláška téměř nepamatuje. Můžeme každý případ užívání
veřejného prostředí řešit individuálně, např. samostatnou nájemní smlouvou a tak se také děje.
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V případě potřeby v budoucnu je možné vyhlášku přijmout, ale na skutečné potřeby obce a ne
většího města.

Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Hlasování:
Pro – 10

Proti – 0

Zdržel se – 0

Schváleno

13) Diskuse
Starosta seznámil:
Vyšel zpravodaj, kalendář – obdrželi zastupitelé dnes.
Oslavy 100 let republiky, zastupitelé obdrželi pozvánku.
Dodělávají se místní komunikace v Kříších a hornických domkách, pracuje se na Ultramarínce,
dodělávají se tam sportoviště, komunikace a parkoviště.
U kina se opravuje terasa.
U MŠ Břasy se předělává zahrada.
Rekonstruovat by se měl vodovod v Břasích u bytovek a fasáda OÚ.
Ve staré škole Vranovice se dodělává dlažba.
V hasičárně Stupno se dávají nová okna, elektroinstalace a omítky.
Proběhl koncert Hradišťanu, vidět byla i další opravená část kostela, nyní už je tam opět lešení,
přestěhování lešení pomáhali hasiči, hned přijeli lešenáři a na vánoční koncert by měla být opravena i
další boční loď. V příštím roce by mělo být doděláno komplet z dotací kraje.
V průběhu léta proběhla řada akcí, odhalení pomníku Ludvíku Očenáškovi v Kříších, pouť, Indiánské
léto paní Roučky v Břasích, příměstský tábor ve Vranovicích, závody měly Žabky, turnaj fotbalisti,
nohejbalisti a další.
Poděkoval spolkům za jejich činnost.
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p. Dach – bude se vracet zpět to velké zábradlí? Palisády by mohly popraskat. Je tam zábradlí vůbec
zapotřebí? Nebude to vypadat esteticky, zvážit, zda tam vůbec musí být, včetně nájezdu pro dopravu
zboží.
Starosta - Zábradlí bude muset asi být na rohu prodejny a na sjezdu vjezdu pro vozíčkáře. Výška
terasy se podstatně snížila. Stávající zábradlí se dělalo až se zřízením prodejny. Určitě zvážíme, zda
dělat zábradlí po celé ploše. Starosta poděkoval za připomínku, vyřeší se hned další den.
p. Kodet – jak to vypadá s oplocením Hliňáku?
Starosta – obec s oplocením nesouhlasila, ale zatím nepřišla žádná další odezva.
p. Kodet – proč byl tak výrazně zvýšen poplatek z hrobu.
Starosta – k rozhodnutí o výši poplatku na další období byla zpracována tabulka s financováním 5 let.
Když se vezme v úvahu minimální mzda a odvody pracovníka, odvoz odpadků, skládkovné, nástěnky,
voda, opravy, úpravy zeleně apod., vychází náklady na 1 hrob cca 600 Kč za rok. Proto jsme rozhodli,
že občan uhradí kolem 30 procent a obec doplatí zbylých 70 %. Už před lety neměla být stanovena
částka 50 Kč, ale třeba 150 Kč. Každý může nahlédnout do tabulky nákladů na hřbitov na obecním
úřadu. Likvidace starých rozbořených hrobů stála letos přes 400 tisíc.
Kodet – už byl odvezen odpad za Jitonou?
Místostarosta – nešlo o odpad, který by někdo vytvořil, ale přijeli tzv. „keškaři“, kteří uklidili les,
vytahali z něj všechen nepořádek, ale nevyšel jim svoz. Předem nám to neoznámili, tak jsme nevěděli,
že uklízejí. Složili to k cestě a naše četa to odvezla tento týden.
Starosta – s policií řešíme další skládku na Baště, vyváží se tam sádrokartony apod., patrně se jedná o
nějakou malou firmu, byla osazena fotopast.
Starosta – poděkoval zastupitelům za činnost ve volebním období, zastupitelé byli vstřícní,
k předkládaným akcím, a tak se mohla udělat řada věcí. Připomněl, kdy proběhnout komunální
volby, u nás jsou dvě kandidátky, tj. 30 lidí, z toho
11 je ze stávajících zastupitelů. Současně máme senátní volby, sčítání bude složitější. Budeme mít
připravené volební místnosti, zejména v dolním Stupně se hodně uklízelo, je tam vymalováno,
pracovala tam pracovnice na obecně prospěšné práce. I v Kříších se upravila volební místnost. Koupili
jsme vlajky pro volby a pro oslavy 100 let republiky. Volby budou dvoukolové, odměny pro členy
volebních komisí byly o něco navýšeny.

Starosta ještě připomněl účast zastupitelů na jednání po celé volební období, kdy proběhlo celkem 20
zasedání ZO.
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Ještě jednou poděkoval všem za práci a jednání ukončil v 19.00 hod. Následovalo krátké neformální
posezení na konci volebního období.

V 19.00 hod. se dostavil člen ZO Radek Franta.

Zapsala: Marta Hricová
Zapsáno: 23. září 2018

……………………………………

…………………………………………..

Starosta

Ověřovatelé:

Místostarosta

Vlastimil Kodet

…………………………………………..

Jaroslav Ryba …………………………………………..
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