Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 12. září 2019
ve Stupně 17 - Prokopcovna

Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:30 hod. starostou obce. 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 4. září 2019 (příloha č. 1).
Současně
byly
informace
zveřejněny
na
internetových
stránkách
obce
a podklady k jednotlivým bodům 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 13 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Omluveny jsou paní Ludmila Vyčichlová z rodinných důvodů, paní Jana
Tomková, z pracovních důvodů. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce a 32
občanů.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Petra Kounovského a pana Jaroslava Rybu.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání. Program zastupitelé
obdrželi. Dodatečně obdrželi ještě žádost SDH Kříše. Tento bod byl zařazen jako číslo 16 a
další body posunuty.
Bez připomínek a návrhů k dalšímu doplnění.
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Program:
1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
5. Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
6. Prodej části pozemku p. č. 975/12 v k. ú. Kříše, část Darová.
7. Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše.
8. Prodej části pozemku p. č. 1422 v k. ú. Kříše
9. Odkoupení pozemku p. č. 1072/4 v k. ú. Stupno.
10. Odkoupení pozemku p. č. 325/24 v k. ú. Břasy
11. Čerpání rozpočtu obce za 1-7/2019 a rozpočtová opatření.
12. Spoluúčast obce na projektu Mikroregionu Radnicko.
13. Mimořádná odměna pro starostu obce dle zákona o obcích.
14. Pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem.
15. Informace k sanaci dolů ve Vranovicích a na Baště.
16. Žádost SDH Kříše o zkrácení nočního klidu.
17. Diskuse.
18. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Aleš Procházka a pan Michal Lauber.
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.
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Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.
2. 7. 2019
p. Franta – co jsou digitální mapy?
Starosta - jedná se o zpřesnění intravilánu staveb a sítí v obci, realizuje se ve spolupráci
s Plzeňským krajem.

24. 7. 2019
Proběhla diskuse ohledně vzorků k zaváženým materiálům
Starosta – o odběr a kontrolu vzorků byl požádán zdravotní ústav, výsledky zatím nemáme.
Dále uvedl, že k sanaci dolů je zařazen do jednání samostatný bod, kde bude možné vést další
diskusi.
28. 8. 2019
Dále bez připomínek a dotazů.
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) Informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
Materiály z činnosti výborů a komisí zastupitelé obdrželi.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání výborů
zastupitelstva a komisí rady.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Prodej části pozemku p. č. 975/12 v k. ú. Kříše, část Darová
Paní Jaroslava Blažková, spolumajitelka objektu v Darové č. E11 na parcele č. st. 314
požádala o odkup části pozemku p. č. 975/12 v k. ú. Kříše z důvodu umístění studny, na
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kterou paní Blažková doložila kolaudační rozhodnutí ze dne 18. 1. 1990, s tím, že studna měla
být vybudována na jejich pozemku 975/8. Ukázalo se však, že je umístěna na pozemku obce
p. č. 975/12. Na minulém zastupitelstvu byla projednána žádost pana Pečarky, Most z objektu
č. E14 o odkup tohoto pozemku, o studni nebyla řeč. Žádost nebyla schválena. Ukázalo se, že
je studna předmětem sporu žádajících občanů. Pozemek na kterém studna stojí je vedená v
pasportu komunikací pod č. 90u jako účelová a slouží pro příjezd ke 4 rekreačním objektům
různých majitelů. V současné době je uzavřena vraty. Rada obce na svém jednání prodej
neschválila.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 975/12 v k. ú. Kříše, část
Darová.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše
Manželé Věra a Josef Musilovi, Kříše E8 žádají o odkoupení zaplocené části pozemku p. č.
1422/1 v k. ú. Kříše v majetku obce. O odprodej žádají opakovaně – v roce 2011 a 2015,
prodej nebyl nikdy schválen z důvodu, že pozemkem vede elektro přípojka pro sousední
nemovitost čp. 11. Rada obce na svém jednání prodej neschválila.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1422/1 v katastrálním území
Kříše manželům Musilovým, Kříše.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Prodej pozemku p. č. 1422/13 v k. ú. Kříše.
Paní Barbora Horynová, Milady Horákové 46, Praha 7 žádá o odkoupení geometricky
odděleného pozemku p. č. 1422/13 v k. ú. Kříše o výměře 3 m2 (odděleno z pozemku p. č.
1422/1). Na pozemku se nachází vstup do rodinného domu č. E 2. Vzhledem k tomu, že
majitelka žádá o úvěr na opravu domu, prosí o rychlé vyřízení odkupu zmíněného pozemku.
V případě souhlasu bude pozemek prodán za všechny související náklady spojené s prodejem.
Jedná se zejména o cenu za pozemek ve výši 1.000 Kč, cenu posudku, vklad do katastru
nemovitostí, náklady na zpracování smlouvy notářem, protože p. Horynová chce pozemek
získat výhradně do svého vlastnictví. Jelikož je vdaná, musí být notářsky ověřeno zúžení
společného jmění manželů.
Dále bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1422/13 v k. ú. Kříše o výměře 3 m2
paní Barboře Horynové, Milady Horákové 46, Praha 7 za cenu pozemku ve výši 1.000
Kč a úhradu všech souvisejících nákladů.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Odkoupení pozemku p. č. 1072/4 v k. ú. Stupno
Ing. Jiří Škop byl hlavním iniciátorem při budování stavebního obvodu pod házenkářským
hřištěm ve Stupně. V současné době jsou všechny parcely rozprodány a probíhá zde výstavba
rodinných domů. Přístupová cesta k jednotlivým parcelám p. č. 115/1 je v majetku majitelů
jednotlivých parcel a probíhá dohoda o převedení obci, aby mohly být dokončeny práce na
veřejném osvětlení a místní komunikaci. Zbývá zde pozemek p. č. 1072/4 o výměře 304 m 2,
který je ve vlastnictí pana Ing. Jiřího Škopa a Mgr. Kateřiny Škopové, Krátká 1147,
Rokycany a pana Ing. Oldřicha Dienstbiera, Smetanova 47, Rokycany. Pozemek je zčásti pod
místní komunikací ke skládce. Vlastníci nabízí tento pozemek k odkoupení za 3.000 Kč (cca
10 Kč za 1 m2). Obec by dále uhradila vklad do katastru nemovitostí a zajistila vše potřebné s
převodem.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1072/4 v katastrálním území
Stupno o výměře 304 m2 od pana Ing. Jiřího Škopa a Mgr. Kateřiny Škopové, Rokycany
a pana Ing. Oldřicha Dienstbiera, Rokycany za cenu 3.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Obec dále uhradí příslušné poplatky za převod.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Odkoupení pozemku p. č. 325/24 v k. ú. Břasy
Pan Petr Blecha nabízí obci prodej pozemku p. č. 325/24 v k. ú. Břasy o výměře 109 m2.
Pozemek tvoří část přístupové komunikace k jeho nemovitosti. Navrhuje se odkup za 1.100
Kč a uhrazení a zajištění všech úkonů s převodem souvisejících.
Další část p. č. 325/25 je ve spoluvlastnictví majitelů sousedních nemovitostí, kteří ji nabízejí
též k převodu. Pozemek je ale zatížen zástavními právy a jednání dosud probíhají.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 325/24 o výměře 109 m2 v k. ú.
Břasy od Petra Blechy, Břasy 298 za částku 1.100 Kč a uhrazení a zajištění všech úkonů
s převodem pozemku souvisejících.
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Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

11) Čerpání rozpočtu obce za 1-7/2019 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 4/2019, 5/2019
a 6/2019. V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
opatření a zároveň se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-7/2019.
Starosta obce podrobně vysvětlil příjmovou i výdajovou část.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 4/2019,
č. 5/2019 a č. 6/2019 a čerpání rozpočtu obce za období 1-7/2019.
Hlasován
Pro - 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Spoluúčast obce na projektu Mikroregionu Radnicko
Obec Břasy je členem Mikroregionu Radnicko. Mikroregion Radnicko získal v roce 2018
dotaci od Plzeňského kraje ve výši 10 mil. Kč na vybudování cyklookruhů na území obcí.
Vznikají čtyři cyklookruhy: modrý Břasy – Kříše, žlutý Vranovice - Újezd, zelený Újezd –
Radnice a červený Stupno - Všenice. Za tímto účelem se opravují některé místní komunikace,
na kterých budou okruhy vedeny.
V obci Břasy se realizuje oprava cest u cvičného fotbalového hřiště, za Sokolovnou Břasy,
polní cesta motokros – Kříše, u modrého jezera, oprava MTB Stupno, spojení Stupno –
Všenice, kompletní značení cest a tabule s mapou a popisem. Předpokládané náklady na
území Břas jsou cca 5,2 mil. Kč bez DPH. Každá obec se musí na realizaci podílet a pro obec
Břasy vychází 320 tis. Kč. Obec Břasy realizovala na některých místních komunikacích
asfaltový povrch. Asfaltové povrchy lze z dotace proplácet jen jako spoluúčast. Obec Břasy
tedy převede Mikroregionu Radnicko 320 tis. Kč a za tyto finance bude proplacena část
realizovaných asfaltových povrchů na místních komunikacích, po kterých povedou
cyklookruhy.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na projektu Cykloresort Radnicko, který
realizuje Mikroregion Radnicko v celkové výši 320 tis. Kč. Převedená částka bude
použita na uhrazení prací souvisejících s projektem realizovaných na území obce Břasy.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0
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13) Mimořádná odměna pro starostu obce
Podle § 76 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může zastupitelstvo obce schválit uvolněnému členovi zastupitelstva mimořádnou
odměnu za plnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. V kalendářním roce se
může poskytnout uvolněnému členovi zastupitelstva obce tato mimořádná odměna ve výši až
dvojnásobku odměny, která mu náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc.
Jediným uvolněným členem zastupitelstva obce je starosta obce. Navrhuje se poskytnutí
mimořádné odměny starostovi obce ve výši dvojnásobku odměny hlavně za následující
činnosti:
 vedení a zajištění Pečovatelské služby Břasy,
 podání 31 žádostí o dotace,
 realizace řady akcí (oprava místních komunikací, Ultramarinka, kanalizace a vodovod
Břasy, chodníky MŠ Stupno a OÚ Břasy, zahrada MŠ Břasy, oprava střechy MŠ Stupno,
rekonstrukce vodárny, rekonstrukce zázemí přívozu, oprava rybníku Kříše, oprava zubní
ordinace, oprava hasičáren, oprava zdi a střechy škola Vranovice apod.),
 realizace akcí SÚS Plzeň, SPÚ Plzeň, Mikroregionu Radnicko a SŽDC v obci za více jak
20 mil. Kč,
 příprava ukončení a rekultivace skládky Flóra.
Místostarosta obce uvedl, že rada obce navrhuje poskytnout výši mimořádné odměny ve výši
dvojnásobku, tak jak to umožňuje zákon.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce, a to ve
výši dvojnásobku odměny, která mu náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc.
Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Hlasování
Pro - 12
Schváleno

Zdržel se – 1 (starosta)

Proti - 0

14) Pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem
V loňském roce byl schválen územní plán obce. Po roce užívání se objevilo několik drobných
nedostatků, které budou touto změnou opraveny a zároveň budou zařazeny doručené
požadavky majitelů nemovitostí o provedení změn.
Starosta obce vysvětlil podklady, které zastupitelé obdrželi v materiálech.
p. Fiala – v ulici, u které má stavět p. Stuš, bude jezdit těžká technika, počítá se s jejím
vyasfaltováním?
Starosta – určitě počítá, už se také některé komunikace ve Vranovicích vyasfaltovaly. Obec
má 60 km místních komunikací, na každou cestu se dostane cca jednou za 30 let, jsou
omezené finanční prostředky.
Dále bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce zkráceným
způsobem dle předložených sedmi návrhů, včetně návrhů úpravy textové části.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje zařazení pozemku 1002/20 v k. ú. Stupno do územního
plánu jako plochu pro rekreaci.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

15) Informace k sanaci dolů ve Vranovicích a na Baště
Podrobnou informaci obdrželi zastupitelé v materiálech. Starosta obce vysvětlil některé
termíny.
Ze strany členů ZO bez dotazů a připomínek.
Pí. Marková – pokud obec vlastní sousední pozemky, proč zavážení nezakázala?
Starosta – obec se jen vyjadřuje, nerozhoduje, vše řeší příslušné orgány.
Dále ze strany občanů proběhla diskuse obdobně jako při minulém zasedání ZO v červnu.
V diskusi vystoupili – manželé Razákovi, p. Horejš, p. Fiala, p. Slach, p. Dinstbier, pí.
Štojdlová.
Starosta – vysvětlil všechny postupy a jednání se státními úřady, realizátory, majiteli
pozemků apod. Vlastníci pozemků realizují sanaci a likvidaci černých skládek vzniklých
patrně od našich občanů. Zájmem obce a zastupitelů je odpovídající proces sanace,
dodržování postupů, neohrožení životního prostředí. Výsledkem má být v materiálech
obsažená vizualizace po dokončení sanací.
p. Horejš – požádal, aby obec zažádala na Životním prostředí MěÚ Rokycany, aby obci byla
předložena bilance materiálu, která byla vyvezena do Vranovic v roce 2017 a 2018. Poté
předal starostovi 3 ks Protokolu o zkoušce vzorkování vybraných druhů odpadů v k. ú. Kříše,
parc. č. 291/1 k dalšímu projednání s kompetentními úřady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o sanacích bývalého dolu Terezie (odkliz
Kristián) ve Vranovicích a dolu Klementka na Baště a pověřuje starostu a stavební úsek
dalším sledováním sanací v odpovídajícím režimu a případně v jednání o odkoupení
pozemků v lokalitě ve Vranovicích.
Hlasování
Pro - 12
Schváleno

Zdržel se – 1 (p. Vávra)

Proti - 0
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16) Žádost SDH Kříše o výjimku z OZV obce Břasy č. 3/2016 o nočním klidu
Sbor dobrovolných hasičů Kříše požádal o povolení výjimky z vyhlášky o nočním klidu
z důvodu společného posezení hasičů okrsku č. 5 po zakončení Memoriálu Vladimíra
Procházky v prostorách hasičské zbrojnice v Kříších, č. p. 8. Akce bude ukončena 22. 9. 2019
do 2.00 hod., hlučnost bude omezena, ale jedná se o budovu ve středu místní části, proto
žádají o udělení výjimky. Tradiční Memoriál Vladimíra Procházky bude zahájen 21. 9. 2019
ve 13:00 hod. na hřišti ve Kříších.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje udělení výjimky SDH Kříše z vyhlášky obce Břasy
č. 3/2016, o nočním klidu, s tím, že doba nočního klidu z 21. na 22. září 2019 bude
v místě akce zkrácena na dobu od 01:00 do 06:00 hod.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

17) Diskuse
V diskusi starosta seznámil s probíhajícími a chystanými akcemi:
Výběrové řízení na rekultivaci skládky Flora.
V příštím týdnu vyjde Zpravodaj obce č. 3. K dispozici jsou kapesní kalendáříky na r. 2020.
Výběr poplatků z hrobových míst, vodné a stočné – zvýšení cca o 5 Kč.
Probíhají opravy silnice II/233, zatáčka u Coop a nad nádražím a komunikace k nové
výstavbě ve Stupně.
Rekonstrukce k železničnímu přejezdu ve Stupně.
V MŠ Stupno bude po úpravách doděláno ozelenění.
Začala rekonstrukce školního hřiště.
Na Ultramarince – prodloužena in-line dráha, udělán Nort Shore, instalovány značky.
V Darové dojde k opravě zázemí převoznického domku.
Proběhlo čištění vpustí, připravuje se výměna 3 km drátů veřejného osvětlení.
Na hřbitově bude opraven hlavní kříž a osazeny informační tabulky.
Zrekonstruována byla ordinace zubní lékařky ve Stupně.
Oprava oken v hasičárně v Břasích, Sokolovně, v hasičárně Stupno a v KD Kříše dveře.
Probíhá výstavba cesty v Kříších dle komplexních pozemkových úprav.
Dále pozval přítomné na chystané akce:
V sobotu, 14. září, bude odhalen pomník Viktoru Waidlichovi.
V pátek 20. září se ve stupenském kostele uskuteční koncert Pavla Žalmana Lohonky.
Memoriál Vladimíra Procházky bude 21. září.
Úklid obce se chystá na 12. října. Týden před tím budou v obci uklízet zaměstnanci PPG
Deco.
V K21 bude až do 15. října nainstalována výstava Silver A, poté výstava ke 140. výročí trvání
stupenské knihovny.
Koncem října budou občanům rozeslány informace o předvánočních a vánočních akcích.

9

p. Procházka – zda bude už trvale ve vojenských bytovkách umístěna značka o
jednosměrném provozu? Musí se teď kličkovat úzkými uličkami.
Starosta – situace byla několikrát řešena s obyvateli bytovek ohledně zvýšeného provozu,
a proto se označila jednosměrka, řidiči si na to zatím nezvykli, jezdí v původním stylu.
Můžete případně vymyslet, jak provoz lépe upravit.
p. Kopáč – není to dobré řešení, jednosměrná by měla být i dolní ulice.
Starosta –mnoho řidičů zatím ještě neví, že tam jsou značky, měli bychom počkat, je to
instalováno asi tři dny.
Místostarosta – pozval na koncert Žalmana Lohonky, který pořádá kulturní komise a
informoval, že v průběhu příštího týdne by mělo být k dispozici podzimní číslo Zpravodaje.
p. Špilar – kde jsou elektronicky zveřejňovány veřejné zakázky obce?
p. Plzák – zítra zašle odkaz.

Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce bude ve
čtvrtek 12. prosince v 18:30 hod. v Prokopcovně. Jednání zakončil ve 20:50 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 13. září 2019

………………………………………..
Starosta

Ověřovatelé:

………………………………………….
Místostarosta

………………………………………….
Mgr. Petr Kounovský
………………………………………….
Jaroslav Ryba
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USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy ze dne 12. září 2019
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) Předložené podklady a informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady.
d) Rozpočtové opatření schválené radou obce č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019 a čerpání
rozpočtu obce za období 1-7/2019.
e) Informaci o sanacích bývalého dolu Terezie (odkliz Kristián) ve Vranovicích a dolu
Klementka na Baště a pověřuje starostu a stavební úsek dalším sledováním sanací
v odpovídajícím režimu a případně k jednání o odkoupení pozemků v lokalitě ve
Vranovicích.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
a) Zapisovatele paní Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Jaroslava Rybu a Mgr. Petra Kounovského.
c) Program jednání zastupitelstva obce.
d) Prodej pozemku p. č. 1422/13 v k. ú. Kříše o výměře 3 m2 paní Barboře Horynové,
Milady Horákové 46, Praha 7 za cenu pozemku ve výši 1.000 Kč a úhradu všech
souvisejících nákladů.
e) Odkoupení pozemku p. č. 1072/4 v katastrálním území Stupno o výměře 304 m2 od
pana Ing. Jiřího Škopa a Mgr. Kateřiny Škopové, Rokycany a pana Ing. Oldřicha
Dienstbiera, Rokycany za cenu 3.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Obec dále uhradí příslušné poplatky za převod.
f) Odkoupení pozemku p. č. 325/24 o výměře 109 m2 v k. ú. Břasy od Petra Blechy,
Břasy 298 za částku 1.100 Kč a uhrazení a zajištění všech úkonů s převodem pozemku
souvisejících.
g) Spoluúčast na projektu Cykloresort Radnicko, který realizuje Mikroregion Radnicko v
celkové výši 320 tis. Kč. Převedená částka bude použita na uhrazení prací
souvisejících s projektem realizovaných na území obce Břasy.

h) Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce, a to ve výši dvojnásobku odměny,
která mu náleží za výkon jím zastávané funkce za měsíc. Odměna bude vyplacena
v nejbližším výplatním termínu.
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i) Pořízení změny územního plánu obce zkráceným způsobem dle předložených sedmi
návrhů, včetně návrhů úpravy textové části.
j) Udělení výjimky SDH Kříše z vyhlášky obce Břasy č. 3/2016, o nočním klidu, s tím,
že doba nočního klidu z 21. na 22. září 2019 bude v místě akce zkrácena na dobu od
01:00 do 06:00 hod.

3) Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
a) Prodej části pozemku p. č. 975/12 v k. ú. Kříše, část Darová.
b) Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v katastrálním území Kříše manželům Musilovým,
Kříše.
c) Zařazení pozemku 1002/20 v k. ú. Stupno do územního plánu jako plochu pro
rekreaci.

………………………………………
Starosta

………………………………………..
Místostarosta

Ověřovatelé:

Ing. Petr Kounovský

……………………………………….

Jaroslav Ryba

………………………………………..
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