Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 12. prosince 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 3. prosince 2019 (příloha
č. 1). Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2020 - 2023 byl
vyvěšen už od 21. listopadu 2019. 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 všech15 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo dále přítomno
6 zaměstnanců obce a 1 občan.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Vladimíra Vávru a pana Ing. Tomáše Hůlku.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání. Program zastupitelé
obdrželi.
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. Komplexní pozemkové úpravy Stupno, plán společných zařízení.
7. Odkoupení pozemku p. č. 325/25 v k. ú. Břasy.
8. Odkup pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Břasy.
9. Prodej pozemku p. č. 24/2 v k. ú. Břasy.
10. Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše.
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.
13. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a
třídění.
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Břasy.
14. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad.
15. Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2019 a rozpočtová opatření.
16. Rozpočet obce na rok 2020.
17. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023.
18. Informace k rekultivaci skládky Flora a sběrnému dvoru.
19. Diskuse.
20. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Petr Kounovský a pan Jaroslav Ryba.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
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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 – 15
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.
Jednání 2. 10.2019 – bez dotazů a připomínek.
Jednání 30. 10. 2019 – bez dotazů a připomínek.
Jednání 27. 11. 2019 – bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání
ZO.
Hlasování
Pro - 15
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 – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Komplexní pozemkové úpravy Stupno, plán společných zařízení
Předmětem plánu společných zařízení (PSZ) je část katastrálního území Stupno, vymezeného
obvodem pozemkové úpravy, tvořeného katastrální hranicí a hranicemi velkých lesních celků
v jižní části katastrálního území. Rozsah řešeného území určil Státní pozemkový úřad a
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň. Byl vymezen vnitřní obvod
pozemkové úpravy vylučující zastavěné části obce.
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Tento dokument vyjadřuje veřejné zájmy státu a společné zájmy vlastníků v obvodu
pozemkových úprav. Neřeší konkrétní vlastnické vztahy a nároky, ale vytváří podmínky pro
ochranu veřejného zájmu v území, podle stanovených podmínek od správních úřadů a
výsledků analýzy stavu území. Jedná se o opatření, které předkládáme v příloze ke schválení.
Kompletní projektová dokumentace je k nahlédnutí na úřadě.
Připomínky k předloženému projektu:
1) Výkres č. 3 a 4
Požadujeme rozdělit trasu hlavní polní cesty HC1 na dvě samostatné části – od začátku
úpravy při sjezdu z „Káráku“ za odbočku připojení hlavní polní cesty HC2 (cca 120 m) a na
část zbytku trasy HC1 z důvodu nastavení priorit při výstavbě.
2) Výkres č. 5
Je potřeba dořešit vedení podzemního telekomunikačního kabelu, křížícího navrhované
protierozní opatření v prostoru nalevo od místní komunikace k ZS Bohemia.
3) Výkres č. 7
Pod stávajícím rybníkem za ČOV ve Stupně je předpoklad výstavby dalšího rybníka, který
bude v soukromém vlastnictví. Je nutné dořešit přeložení stávající pěšiny vedoucí od
stupenského hřbitova do Všenic. V případě realizace nového vodního díla dojde k zaplavení a
zasypání trasy stávající pěšiny, proto požadujeme navržení nové trasy pěšiny po obecních
pozemcích tak, aby byla zakreslena v nově vzniklé mapě v odpovídající kultuře (ostatní
plocha, ostatní komunikace). Výstavba nově navrhované vodní nádrže bude podmíněna
výstavbou přeložky stávající pěšiny do Všenic s doplněním do předložené projektové
dokumentace.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán společných zařízení pro Komplexní
pozemkové úpravy Stupno s tím, že požaduje zapracovat tři předložené připomínky do
projektové dokumentace plánu společných zařízení.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Odkoupení pozemku p. č. 325/25 v k. ú. Břasy
Manželé Václav a Karolína Smetanovi vlastní ½ pozemku p. č. 325/25 v k. ú. Břasy. Pan
Jakub Lídl vlastní také ½ tohoto pozemku. Všichni jmenovaní nabízí obci prodej pozemku p.
č. 325/25. Pozemek tvoří část přístupové komunikace k jejich nemovitostem. Navrhuje se
odkup za stejných podmínek jako u sousedního pozemku 325/24, který je realizován za 1.100
Kč a uhrazení a zajištění všech úkonů s převodem souvisejících obcí.
Pozemek je ale v současné době zatížen zástavními právy a jednání dosud probíhají. Prodej
bude tedy uskutečněn až po výmazu zástavních práv.
Bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení ½ pozemku p. č. 325/25 o výměře 111 m2 v k. ú.
Břasy od manželů Václava a Karolíny Smetanových, Břasy 278 za částku 550 Kč a ½
téhož pozemku od Jakuba Lídla, Břasy 277 za částku 550 Kč a uhrazení a zajištění všech
úkonů souvisejících s převodem pozemku obcí. Prodej bude uskutečněn až po výmazu
zástavních práv.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Odkoupení pozemku p. č. 22/3 v k. ú. Břasy
Manželé Pacovský Josef a Pacovská Miroslava, Lhota pod Radčem 45, 33701 Lhota pod
Radčem jsou vlastníky pozemku p. č. 22 v k. ú. Břasy. Po odstranění zděného plotu šířky 70
cm a zaměření nového plotu bylo zjištěno, že mezi chodníkem a novým plotem je pozemek o
výměře 32 m2. Pozemek byl geometricky oddělen a nově označen jako 22/3. Pozemek
nabízejí manželé Pacovských obci za symbolickou 1 Kč. V případě souhlasu ZO bude
pozemek odkoupen.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nově utvořeného pozemku p. č. 22/3 o výměře
32 m2 v k. ú. Břasy od manželů Pacovských, Lhota pod Radčem 45 za 1 Kč a uhrazení
a zajištění všech úkonů souvisejících s převodem pozemku obcí.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Prodej pozemku p. č. 24/2 v k. ú. Břasy
Pan Tomáš Berenreiter, Břasy 256 požádal o odkoupení zaplocené části pozemku p. č. 17/1 v
k. ú. Břasy a o část pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Břasy v majetku obce. Části požadovaných
parcel byly spojeny geometrickým plánem do parcely p. č. 24/2 o výměře 89 m2 (díl a + b).
V případě souhlasu bude pozemek prodán. Odhadní cena dle posudku prodávaného pozemku
p. č. 24/2 v k. ú. Břasy je 6.170 Kč, náklady na odhad 975 Kč, na vyhotovení geometrického
plánu 5.808 Kč a na vklad do katastru nemovitostí 2.000 Kč. Celkem 14.953 Kč, navrhuje se
prodat za celkovou cenu 20.000 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 24/2 v katastrálním území Břasy o
výměře 89 m2 panu Tomášovi Berenreiterovi, Břasy 256 za cenu 20.000 Kč. Obec zajistí
úkony spojené s převodem.

Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Prodej částí pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše
Pan David Cajthaml, Kříše 120 a manželé Petr Horák, Tylova 53, Plzeň a Ivana Horáková,
Kříše 155 požádali o prodej dlouhodobě zaplocených částí obecního pozemku p. č. 1422/1 v
k. ú. Kříše. Záměr byl odsouhlasen radou obce, zveřeněn a byl vypracován geometrický plán.
V případě souhlasu zastupitelstva obce bude zaplocený pozemek p. č. 1422/14 v k. ú. Kříše o
výměře 30 m2 prodán panu Davidovi Cajthamlovi, Kříše 120 (odhad 2.610 Kč) za cenu
10.000 Kč a pozemek p. č. 1422/15 v k. ú. Kříše o výměře 79 m2 manželům Horákovým
(odhad 6.872 Kč) za cenu 17.000 Kč. Oba žadatelé dále zaplatí v ceně náklady na vyhotovení
geometrického plánu (polovina z celkové ceny 7.744 Kč) tzn. 3.872 Kč, znaleckého posudku
(polovina z celkové ceny 780 Kč) tzn. 390 Kč a každý vklad do katastru nemovitostí tzn.
2.000 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zaploceného pozemku p. č. 1422/14 v k. ú. Kříše
o výměře 30 m2 panu Davidovi Cajthamlovi, Kříše za cenu 10.000 Kč a pozemku p. č.
1422/15 v k. ú. Kříše o výměře 79 m2 manželům Petru Horákovi, Plzeň a Ivaně
Horákové, Kříše za cenu 17.000.Kč.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

11) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Dle novely zákona o místních poplatcích je třeba změnit vyhlášku o místním poplatku ze psů,
úprava některých pojmů dle novelizovaného předpisu. Ve výši poplatků nedošlo ke změnám,
změnil se termín splatnosti poplatku z 31. 3. na 31. 1., aby byl shodný s výběrem poplatku za
komunální odpad. Změna je také ve výběru sníženého poplatku - nově platí snížený poplatek
osoby starší 65 let, osoby pobírající invalidní důchod jsou od poplatku osvobozeny.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním
poplatku ze psů.
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Hlasován
Pro -15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Dle novely zákona o místních poplatcích je třeba změnit vyhlášku o místním poplatku z
pobytu. Došlo k úpravě řady pojmů, dle nově schváleného zákona. Ve vyhlášce si mimo jiné
mění i výše poplatku za osobu a noc z dosavadních 4 Kč na 5 Kč.
pí. Tomková – platí poplatek z ubytovny i Borgers?
Starosta – platí, téměř v plné obsazenosti ubytovny. Poplatek hradí 4 zařízení v obci.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním
poplatku z pobytu.
Hlasován
Pro - 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Břasy.
Dle novely zákona o místních poplatcích je třeba změnit vyhlášku o stanovení systému
shromažďování odpadu. V OZV se mění provozní doba Sběrného dvora, třídění komunálního
odpadu se rozšiřuje o sběr jedlých olejů a tuků. Sběr bude do černých sběrných nádob
(umělohmotných popelnic) s otvorem pro vhoz uzavřených PET lahví s olejem. Sběrné
nádoby budou umístěny do konce roku 2019 na pěti místech obce v hnízdech: Břasy bytovky,
Břasy u Jitony, dolní Stupno, Kříše náves a Vranovice náves. Nově je popsán i sběr
nebezpečného a objemného odpadu ve Sběrném dvoře.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Břasy.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0
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14) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Dle novely zákona o místních poplatcích je třeba změnit vyhlášku o poplatku za komunální
odpad. Změna ročního poplatku za svoz komunálního odpadu se navrhuje upravit takto:
 cena jednorázového svozu zůstává za 150,-Kč,
 11 a12 svozů za rok se zvyšuje o 100 Kč (11 svozů se zvyšuje z 800 Kč na
900 Kč, 12 svozů se zvyšuje z 900 Kč na 1.000 Kč),
 26 a 41 svozů se zvyšuje o 200 Kč (26 svozů se zvyšuje z 1.400 Kč na 1.600 Kč,
41 svozů se zvyšuje z 1.900 Kč na 2.100 Kč),
 52 svozů se zvyšuje o 300 Kč (zvýšení z 2.200 Kč na 2.500 Kč).
p. Procházka – udrží se tyto ceny výhledově?
Starosta – v roce 2020 nepředpokládáme již žádnou změnu a pokud dodavatelé nebudou
měnit výrazně ceny, budeme chtít ceny za popelnice udržet i v roce 2021. Mění se také
provoz sběrného dvora na 5 dnů, kdy bude zavřeno v neděli a v pondělí.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním
poplatku za komunální odpad.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

15) Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2019 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 7/2019, 8/2019
a 9/2019. V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
opatření a zároveň se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2019.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 7/2019,
č. 8/2019 a č. 9/2019 a čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2019.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

16) Rozpočet obce na rok 2020
K projednání se předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2020. V přiloženém materiálu se navíc
předkládá podrobný návrh rozpočtu společně se skutečným plněním rozpočtovaných položek
v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a návrh upraveného rozpočtu 2019. Výdaje na rok 2020 jsou
předkládány pro informaci i v položkovém členění a dalšími informacemi na které akce budou
finanční prostředky použity. Na rok 2020 se již nemůže počítat s příjmy ze skládky, ale
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naopak se budou muset finanční prostředky použít na sanaci skládky a rozšíření sběrného
dvora. Rozpočet byl vyvěšen 21. 11. 2019 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:
53.669.000 Kč
Navržené výdaje:
72.169.000 Kč
Schodek
- 18.500.000 Kč
Schodek bude kryt cca 7 mil. z dotací a ze zůstatku na účtu z minulých období. Na konci roku
2019 se předpokládá stav finančních prostředků obce cca 25 mil. Kč, který zbytek
navrhovaného schodku pokryje.
Materiály zastupitelé obdrželi. Starosta obce vysvětlil jednotlivé položky v příjmové i
výdajové části.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce Břasy na rok 2020 jako
schodkový ve výši 18.500.000 Kč, s celkovými příjmy 53.669.000 Kč a výdaji 72.169.000
Kč. Schodek rozpočtu bude financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých let.

Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

17) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2023
Dle zákona č. 250/2000 Sb. je nutné schválit střednědobý výhled rozpočtu na 2 – 5 let
dopředu. Předkládáme ZO výhled na čtyři roky 2020 – 2023. 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 dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2020 – 2023 se započtením předpokládaných příjmů z dotací a rezervního fondu
v příslušném roce:
rok 2020 celkové příjmy 53 669 tis. Kč celkové výdaje 72 169 tis. Kč,
rok 2021 celkové příjmy 51 000 tis. Kč celkové výdaje 53 900 tis. Kč,
rok 2022 celkové příjmy 52 500 tis. Kč celkové výdaje 50 100 tis. Kč.
rok 2023 celkové příjmy 54 000 tis. Kč celkové výdaje 48 500 tis. Kč.
Hlasování
Pro - 15

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Schváleno

18) Informace k rekultivaci skládky Flora a sběrnému dvoru
Starosta obce podal informaci o vypsání výběrovém řízení, které bylo vypsáno v srpnu 2019,
s tím, že pětičlenná komise, složená ze zástupců obce, pod řízením firmy Mazeppa zasedala
26. září 2019 a vybírala ze čtyř nabídek. Rada obce schválila výběr firmy
Společnost Břasy – Flóra: Biggest + stavby Trnka a smlouva byla podepsána začátkem
prosince. Práce budou dle smlouvy zahájeny kolem 15. ledna a ukončeny do 30. listopadu
2020. Firma má v plánu realizaci urychlit.
Tvarování skládky – leden – březen.
Fólie a větrací zařízení – duben – květen.
Konečná modeláž, cesta, osazení trávou – červen – srpen.
Byl schválen technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce (Ingem, a. s.) .
Ukončení skládkování bude 31. prosince 2019.
Pokud jde o sběrný dvůr, ten bude i nadále pokračovat, jeho provoz zajistí firma SUEZ,
provozní doba bude úterý a čtvrtek 12 – 18 hod., středa a pátek 9 – 16 hod., sobota 9 – 12
hod.
Sběrný dvůr bude v roce 2020 rozšířen pro zlepšení ukládání stavební sutě apod., v této
souvislosti žádáme o dotaci.
V obci budou nově umístěny nádoby na separovaný odpad, a to oleje, které budou umístěny
v pěti částech obce.
19) Diskuse
Starosta obce upozornil, že zastupitelé obdrželi v materiálech termíny jednání ZO, RO,
výborů a komisí na rok 2020.
V týdnu před Vánocemi by mělo vyjít poslední letošní číslo Informačního zpravodaje.
Tentokrát bude ještě doplněn o akce na 1. pololetí 2020.
Byla dokončena rekonstrukce silnice 233/2 včetně zatáčky a železničního přejezdu.
Hotová je cesta z KoPÚ Kříše – hradil stát, proběhne ještě kolaudace v příštím roce.
Na Ultramarince byl osazen parkour a zavedena elektřina – veřejné osvětlení. Opravena bude
stříška k vodnímu zdroji a upravuje se zadní část areálu.
V Darové se dodělávají opravy zázemí převoznického domku.
Byla dokončena úprava prostoru po bývalé ČOV u bytovek a vznikl prostor pro parkování
aut.
Byl zrestaurován hlavní kříž na hřbitově a osazeny informační tabulky u významných hrobů
v majetku obce. (Bylo již také zaplaceno 920 hrobů, 30 – 40 hrobu si obec ponechá a 30
hrobů je vzhledem ke svému stavu určeno k demolici).
V Kulturním domě v Kříších probíhá rekonstrukce toalet žen.
V Břasích byl odhalen pomník Viktoru Weidlichovi, proběhl koncert Žalmana Lohonky, úklid
obce, výstava k 140. výročí knihovny, v K21 byly nainstalovány nové vchodové dveře.
Ve středu 11. prosince proběhlo Zpívání s Deníkem včetně doprovodného programu.
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Dále starosta obce pozval na nadcházející akce, a to 22. 12. na zpívání před kaplí v Kříších,
24. 12. Vánoční zpívání v Kostele sv. Vavřince ve Stupně, poté bude následovat v kostele mše
od 20:00 hod. Zpívat se bude také 1. ledna ve Vranovicích od 15 hod.
Dále poskytl informaci o rekultivaci důlních děl ve Vranovicích a na Baště. Informoval o
jednáních na úřadech, o sledování realizace a názorech orgánů životního prostředí a majitelů
pozemků.
Bez dalších dotazů a připomínek.
20) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku
2020 občanům i obci. Uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce bude
27. února 2020 od 18:30 hod. v Prokopcovně a jednání zakončil ve 20:30 hod.
Proběhlo krátké neformální posezení zastupitelů se zaměstnanci OÚ.

Zapsala: Marta Hricová, dne 12. prosince 2019.

………………………………………..
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé: Vladimír Vávra

………………………………………….

Ing. Tomáš Hůlka

………………………………………….
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Výpis
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 12. prosince 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 jednání rady obce od posledního zasedání ZO,
c) předložené podklady a informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady,
d) rozpočtová opatření schválené radou obce č. 7/2019, č. 8/2019 a č. 9/2019 a
čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2019.
2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Vladimíra Vávru a pana Ing. Tomáše Hůlku,
navržený plán jednání,
c) předložený plán společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Stupno
s tím, že požaduje zapracovat tři předložené připomínky do projektové
dokumentace plánu společných zařízení,
d) odkoupení ½ pozemku p. č. 325/25 o výměře 111 m2 v k. ú. Břasy od manželů
Václava a Karolíny Smetanových, Břasy 278 za částku 550 Kč a ½ téhož
pozemku od Jakuba Lídla, Břasy 277 za částku 550 Kč a uhrazení a zajištění
všech úkonů souvisejících s převodem pozemku obcí. Prodej bude uskutečněn
až po výmazu zástavních práv,
e) odkoupení nově utvořeného pozemku p. č. 22/3 o výměře 32 m2 v k. ú. Břasy
od manželů Pacovských, Lhota pod Radčem 45 za 1 Kč a uhrazení a zajištění
všech úkonů souvisejících s převodem pozemku obcí,
f) prodej pozemku p. č. 24/2 v katastrálním území Břasy o výměře 89 m2 panu
Tomášovi Berenreiterovi, Břasy 256 za cenu 20.000 Kč. Obec zajistí úkony
spojené s převodem,
g) prodej zaploceného pozemku p. č. 1422/14 v k. ú. Kříše o výměře 30 m2 panu
Davidovi Cajthamlovi, Kříše za cenu 10.000 Kč a pozemku p. č. 1422/15 v k. ú.
Kříše o výměře 79 m2 manželům Petru Horákovi, Plzeň a Ivaně Horákové,
Kříše za cenu 17.000 Kč,
h) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním poplatku ze psů,
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i) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním poplatku z pobytu,
j) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Břasy,
k) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním poplatku za komunální
odpad,
l) předložený rozpočet obce Břasy na rok 2020 jako schodkový ve výši
18.500.000 Kč, s celkovými příjmy 53.669.000 Kč a výdaji 72.169.000 Kč.
Schodek rozpočtu bude financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých
let,
m) střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2023 se započtením
předpokládaných příjmů z dotací a rezervního fondu v příslušném roce:
rok 2020 celkové příjmy 53 669 tis. Kč celkové výdaje 72 169 tis. Kč,
rok 2021 celkové příjmy 51 000 tis. Kč celkové výdaje 53 900 tis. Kč,
rok 2022 celkové příjmy 52 500 tis. Kč celkové výdaje 50 100 tis. Kč.
rok 2023 celkové příjmy 54 000 tis. Kč celkové výdaje 48 500 tis. Kč.

………………………………….
Starosta

………………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:
Vladimír Vávra

………………………………………

Ing. Tomáš Hůlka

……………………………………..
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