Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 27. února 2020
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 18. února 2020 (příloha
č. 1). Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a podklady
k jednotlivým bodům byly 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, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven je pan Běhounek z důvodu
lázeňské péče, pan Aleš Procházka a pan Radek Franta se dostaví později. Zasedání ZO bylo
dále přítomno 8 zaměstnanců obce a 1 občan.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti –0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Davida Cajthamla a pana Mgr. Martina Caletku.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání. Bez připomínek a návrhů k
dalšímu doplnění.
Program:
1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
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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. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR (per rollam 29. 1. 2020).
7. Prodej pozemku p. č. 288/15 v k. ú. Břasy.
8. Prodej části pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše (Darová).
9. Prodej části pozemku p. č. 268/74 v k. ú. Vranovice.
10. Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2019 a rozpočtové opatření.
11. Informace k čerpání rozpočtu obce v roce 2020, rekultivace skládky Flora.
12. Dotace a podpora činnosti pro spolky na rok 2020.
13. Žádost SDH Břasy o zkrácení nočního klidu.
14. Návrh na udělení čestného občanství obce Earlu Ingramovi.
15. Dotace na dopravní obslužnost.
16. Diskuse.
17. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V této fázi jednání, v 18:40 se dostavil pan Radek Franta – počet zastupitelů 13
3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Vladimír Vávra a pan 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 – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V této fázi jednání v 18:45 se dostavil pan Ing. Aleš Procházka – počet zastupitelů – 14.
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4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.
11. prosince 2019
p. Caletka – měla obec při výběrovém řízení na rybníky své zástupce v komisi?
Starosta – výběrové řízení již proběhlo, v komisi byli zástupci obce pan Plzák a paní
Kodrlová.
14. ledna 2020
p. Šilpoch – co je vrt HV4?
starosta – jedná se o nový vrt pro pitnou vodu. Obec má 5 vrtů, ale dva již nedostatečné.
Jedná se o posílení zdroje vody pro úpravnu u rozhledny.
12. února
p. Kounovský – vypsané konkursní řízení na ředitelku školy je řádné?
Starosta - ano, jedná se o výběrové řízení, které se koná po šesti letech.
p. Franta – obec bude poskytovat službu svozu odpadů kontejnerem?
Starosta – máme malý kontejner, kterým se sváží odpad z obce, můžeme tedy občas pomoci
občanům. Obec na to bude mít volnou živnost. Hlavně je ale určen pro obec, obsluha by
nestihla vyvážet při větším zájmu pro veřejnost, protože se odpad po ukončení skládky odváží
až do Rokycan. Cena pro občany je stanovena na 1.200 Kč. Tuto službu běžně poskytuje i
řada firem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání
ZO.
Hlasování
Pro - 14
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 – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR (per rollam 29. 1. 2020).
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Starosta informoval o podání žádosti na dotaci na osvětlení v Ultramarince. Vzhledem
k termínu žádosti bylo zastupiteli schváleno per rollam už 29. ledna 2020, aby mohlo být
přiloženo k žádosti.
Bez dalších dotazů a připomínek zastupitelů ani veřejnosti.
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na osvětlení
Volnočasového areálu Ultramarinka.
Hlasováno per rollam 29. 1. 2020:
Pro – 15
Proti – 0
Schváleno

Zdržel se – 0

7) Prodej pozemku p. č. 288/15 v k. ú. Břasy
Manželé Berenreiterovi, Břasy 256 požádali o prodej části pozemku 288/1 v k. ú. Břasy.
Pozemek mají od obce 10 let v pronájmu. Obec získala pozemek od státu a nemohla jej po
dobu 10 let prodat. Lhůta v loňském roce uplynula a pozemek již prodat lze. Požadovaná část
byla geometrickým plánem oddělena, má parcelní číslo 288/15 a výměru 71 m2. V případě
souhlasu bude pozemek prodán. Odhadní cena dle posudku prodávaného pozemku je 1.190
Kč, náklady na odhad 630 Kč, na vyhotovení geometrického plánu 5.808 Kč a na vklad do
katastru nemovitostí 2.000 Kč. Celkem 9.628 Kč, navrhuje se prodat za celkovou cenu 16.000
Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 288/15 v katastrálním území Břasy,
o výměře 71 m2 manželům Berenreiterovým, Břasy 256 za cenu 16.000 Kč. Obec zajistí a
uhradí úkony spojené s převodem.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti- 0

8) Prodej části pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše
Paní Lucie Šternerová, Darová 25 žádá o odkoupení části pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše,
část Darová v majetku obce, který sousedí s pozemkem v jejím vlastnictví. Záměr byl
zveřejněn a byl vypracován geometrický plán, výměra pozemku je 24 m2. V případě souhlasu
bude pozemek prodán. Odhadní cena dle posudku prodávaného pozemku je 2.480 Kč,
náklady na odhad 780 Kč, na vyhotovení geometrického plánu 5.808 Kč a na vklad do
katastru nemovitostí 2.000 Kč. Celkem 11.068 Kč, navrhuje se prodat za celkovou cenu
14.000 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1508/1 v katastrálním území
Kříše, část Darová o výměře 24 m2 paní Lucii Šternerové, Darová 25 za cenu 14.000 Kč.
Obec uhradí a zajistí úkony spojené s převodem.
Hlasování
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Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

9) Prodej části pozemku p. č. 268/74 v k. ú. Vranovice
Manželé Bíbovi, J.Wolkera 7, Beroun požádali o odkoupení části pozemku p. č. 268/74 v k. ú.
Vranovice, v chatové oblasti u jezera. Záměr byl projednán ve stavební komisi s doporučením
všeobecně neprodávat pozemky v chatách. Rada obce s prodejem nesouhlasila
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 268/74 v katastrálním území
Vranovice, chatová oblast manželům Bíbovým, Beroun.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

10) Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2019 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 10/2019.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření
a zároveň čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2019. Schválení čerpání rozpočtu obce za rok
2019 proběhne na dalším zasedání zastupitelstva po auditu zaměstnanci Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 10/2019
a čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2019.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

11) Informace k čerpání rozpočtu obce v roce 2020, rekultivace skládky Flora.
Starosta obce podal informaci k čerpání rozpočtu od začátku roku 2020. Hospodaření na leden
– únor 2020 obsahuje většinou mandatorní výdaje. Hospodařilo se k dnešnímu dni se ziskem
cca 2 miliony Kč. Byla zpracována všechna hlášení, vyúčtování a inventura. Proběhl výběr
poplatků, zpracovávala se vyúčtování dotací a žádosti o dotace. Největší částky se hradily na
skládku 1,2 mil. Kč, DPH a chodníky u školy.
Bez připomínek.
Dále podal informaci o probíhající rekultivaci skládky Flora. Skládka byla převzata od firmy
SUEZ, nyní ji provozuje Obec Břasy. Předání tělesa proběhlo 9. 1. 2020 dle smlouvy s firmou
Biggest, dozor provádí firma Ingem, projektový dozor p. Bláha. Kontrolní dny probíhají cca
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1x za 14 dní, obec kontroluje cca 2x týdně. Skládka je již z cca 60% pokryta zeminou.
Smlouva s firmou je na kompletní realizaci rekultivace podepsána do listopadu 2020. Pokud
budou práce probíhat jako dosud, bude skládka do třech měsíců zakryta hlínou a ustane
zápach i odlétávání různých odpadků po okolí.
p. Kounovský – jak byla vybrána firma INGEM, nemám s touto firmou dobré zkušenosti.
Starosta – firma INGEM má k pracím na rekultivaci skládek oprávnění. Takových firem
není mnoho, oslovovali jsme ještě Klatovskou odpadovou. Stavební úsek obecního úřadu již
s firmou spolupracoval při rozšiřování skládky, zatím plní úkoly standartně.
Dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu v roce 2020 a
informaci o průběhu rekultivace skládky Flora.
Hlasování
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
12) Dotace a podpora pro spolky na rok 2020
Obec Břasy obdržela v řádném termínu žádosti o dotaci od 25 organizací (spolků), tyto
žádosti byly posouzené, zda obsahují všechny náležitosti, na jaké účely spolek žádá a také,
zda žadatelé řádně vyúčtovali přidělené dotace za rok 2019 (stručně je uvedeno v přiložené
tabulce). Dle žádostí a dle možnosti rozpočtu byla jednotlivým spolkům navržena výše dotace
na rok 2020, viz přiložená tabulka. Návrh byl projednán na Radě obce dne 12. 2. 2020, kde
rada schválila následující dotace do výše 50 tis. Kč na rok 2020:
Motoklub Kříše
SK Břasy
SKH Stupno
TJ Sokol Břasy
TJ Sokol Vranovice
TJ Baník Kříše
SDH Břasy
SDH Kříše
SDH Vranovice
SDH okrsek č. 5
Psí sporty Žabka
Myslivecký spolek Rádná
SPORT PULEX
Indiánské léto
Tvořeníčko
ČSOP
Český rybářský svaz
DSS Liblín
Český svaz chovatelů
Léčebna Janov
Svaz tělesně postižených

40 000 Kč
16 000 Kč
17 000 Kč
41 000 Kč
35 000 Kč
45 000 Kč
9 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
22 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
14 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
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Zastupitelstvu se předkládá schválit dotace pro spolky, kde rada obce navrhuje schválení
dotace na rok 2020 vyšší jak 50 tis. Kč. Jedná se o následující organizace:
Author Team Stupno
63 000 Kč
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč
SK Primalex Břasy
70 000 Kč
SSK Stupno
80 000 Kč
Celkem je rozdělena částka 628.000 Kč. Dále bude obec zajišťovat zlepšování sportovního
prostředí dle zastupitelstvem schváleného Plánu rozvoje sportu v obci Břasy na roky 2018 –
2025. Starosta seznámil s plánovanými opravami hlavně na sportovních a kulturních
objektech v letošním roce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování dotací za rok 2019, schválení
jednotlivých dotací radou obce pro rok 2020 a schvaluje dotace z rozpočtu obce na rok
2020 pro následující spolky:
Author Team Stupno
TJ Sokol Stupno
SK Primalex Břasy
SSK Stupno

63 000 Kč,
70 000 Kč,
70 000 Kč,
80 000 Kč.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti- 0

Zdržel se – 0

13) Žádost SDH Břasy o výjimku z OZV obce Břasy č. 3/2016 o nočním klidu
SDH Břasy žádá o udělení výjimky z OZV 3/2016 o nočním klidu z důvodu konání akce
spojené s produkcí hudby konané ve venkovních prostorách obce Břasy. Výjimka je žádána
na 13. 6. 2020 od 22:00 do 02:00 dne 14. 6. 2020.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje udělení výjimky SDH Břasy z vyhlášky obce Břasy
č. 3/2016, o nočním klidu, s tím, že doba nočního klidu z 13. na 14. června 2020 bude
v místě akce (fotbalové hřiště) zkrácena na dobu od 02:00 do 06:00 hod.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se –0

Proti - 0

15) Udělení Čestného občanství obce Břasy panu Earlu Ingramovi
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Navrhuje se udělit Čestné občanství obce Břasy panu Earlu Ingramovi za zásluhy o rozvoj
obce, a to na základě § 84 odst. 2 písm. t) a § 36 odst. 1 zákona o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Pan Earl Ingram se v roce 1945 jako voják armády spojených států aktivně podílel na
osvobozování Břas – část Kříše. Byl příslušníkem slavné druhé pěší divize, konkrétně 38.
pěšího pluku. V hodnosti nadporučíka, ve funkci velitele čety, střežil v roce 1945 demarkační
linii v horní části obce Kříše. Dvakrát byl kontaktován ruskými důstojníky s prosbou o
průchod přes zátaras. Vzniklou situaci pokaždé vyřešil domluvou a ku prospěchu věci.
Od roku 1994 se pravidelně vrací do České republiky a od roku 2002 přímo k nám do Břas –
část Kříše, kde má již mezi občany své známé a dobré přátele. Při výročí 70 let od konce 2.
světové války navštívil výstavu v K 21 a byla uspořádána beseda se žáky základní školy.
Pevnou vazbu k naší obci také pravidelně zmiňuje na akcích spojených s osvobozením
Československa, ať již v Plzni, Evropě nebo v Americe. Letos oslavíme 75. výročí od
osvobození Československa spojeneckými armádami. Pan Earl Ingram se ve svých 97 letech
v tomto roce opět chystá přijet na oslavy osvobození, tentokrát v doprovodu osmi členů své
rodiny.
Domníváme se, že vzhledem k jeho zásluhám a pevným vztahům k naší obci by bylo důstojné
a vhodné, aby se stal čestným občanem obce Břasy.
Vzhledem k tomu, že udělení čestného občanství patří do výhradní působnosti zastupitelstva
obce, předkládá se zastupitelstvu níže uvedený návrh usnesení.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení Čestného občanství obce Břasy panu Earlu
Ingramovi za zásluhy o rozvoj obce.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

15) Dotace na dopravní obslužnost.
Každý rok poskytujeme Plzeňskému kraji účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
autobusů a vlaků. V roce 2020 se jedná o částku 126.115 Kč. Starosta seznámil s postupem
zajištění dopravní obslužnosti firmou Arriva.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 126.115 Kč
na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

16) Diskuse
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Starosta v úvodu představil nového správce obecních lesů a zároveň poděkoval
odcházejícímu správci za mnohaletou úspěšnou a pečlivou práci. Oba jmenovaní informovali
o předání činnosti.
Dále seznámil s probíhajícími pracemi:
- dokončují se chodníky pod školou u kostela,
- byly vyměněny 3 km drátů veřejného osvětlení,
- zkolaudována byla nová cesta v Kříších, budovala se na základě komplexních
pozemkových úprav, práce byly hrazeny ze státního rozpočtu,
- na Ultramarince byla upravena zadní část a příprava hřiště, připravuje se osvětlení
areálu a revitalizace rybníků,
- v Darové bylo dokončeno zázemí převoznického domku, je možné pronajmout na
akce společenskou místnost s kuchyňkou,
- na hřbitově byl opraven hlavní kříž, osazeny informační tabulky. Bylo vyvěšeno 54
hrobových míst, která nemají majitele,
- v KD Kříše byly opraveny toalety a v chodbě se zrealizují podhledy,
- probíhá značení cyklistických okruhů a připravuje se mapa,
- ve Vranovicích byla opravena studánka „Bolfánka“, stromy prošly údržbou a alej bude
doplněna o nové stromy,
- spolky vyúčtovaly dotace a požádaly o dotace pro rok 2020,
- účetně se uzavíral rok a proběhly inventarizace,
- obec přihlásila své webové stránky do soutěže Zlatý erb 2020,
- proběhly předvánoční a vánoční akce kulturní komise a spolků, plesy a dětské bály,
masopustní průvody a Tříkrálová sbírka,
- v současné době probíhá v K21 výstava „Masopust“,
- příspěvky do 1. čísla Zpravodaje je třeba zaslat do konce února,
- 21. března se v Sokolce už potřetí uskuteční předvelikonoční setkání,
- 28. března budeme uklízet Česko, zaměříme se hlavně na úklid v okolí skládky,
- byl aktualizován seznam akcí pro 1. pololetí 2020 vzhledem k tomu, že se některé
termíny změnily,
- v průběhu března se plánuje setkání se spolky, kde bude dohodnuta možná spolupráce
při společných akcích, např. koncert skupiny Jelen.
p. Kounovský – ve Stupně parkují auta na zpevněném pruhu pod kolejemi. Mělo to být
místo pro bezpečný pohyb školních dětí.
Starosta – víme o tom, zajišťujeme, bude se zde dělat autobusová zastávka s chodníkem,
p. Hůlka – budou se budovat chodníky v dolním Stupně?
Starosta – na část chodníků o délce 330 metrů chceme vypisovat výběrové řízení co nejdříve,
budeme projednávat v další radě obce.
p. Šilpoch – může obecní četa pro občany dovézt například dřevo, písek apod.?
starosta – není to možné, obec by musela mít živnost a pracovníci čety už nemají prostor pro
další činnosti. Obec má mnoho ploch pro údržbu a stará se téměř o 40 obecních budov.
p. Šilpoch – kdo je majitelem pozemku u benzinky? Je to zarostlá, neudržovaná plocha.
Starosta – pozemek není obecní, už kdysi ji prodaly Lesy ČR, úklid je na majiteli.
p. Šilpoch – hodně lidí nemá popelnice, ví o nich obec a jaký je za to postih?
Starosta – všichni, kdo nezakoupí nálepku na popelnici jsou obesláni dopisem, aby prokázali,
jak odpad ukládají. Většinou doloží doklad, že vyvážejí přímo na skládku, nebo si zakoupí
jednorázové svozy. Pokud o někom víte, nahlaste to na obecním úřadu. Na letošní rok už bylo
prodáno cca 750 nálepek na popelnice a snahou i povinnosti obce je zjistit nakládání s odpady
u všech občanů. Zasíláme standartně upozorňující dopis občanům, kteří nezakoupili nálepku
na popelnici a dále to řešíme.
9

Dále bez dotazů a připomínek.
17) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce je
plánováno na 23. dubna od 18:30 hod. v Prokopcovně a jednání zakončil ve 20.15 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 28. února 2020

………………………………………..
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé: David Cajthaml

………………………………………….

………………………………………….

Mgr. Martin Caletka
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 27. února 2020
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. 10/2019 a čerpání rozpočtu obce za
období 1-12/2019.
e) vyúčtování dotací za rok 2019 a schválení jednotlivých dotací radou obce pro rok
2020,
f) informaci o čerpání rozpočtu v roce 2020 a informaci o průběhu rekultivace
skládky Flora.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Davida Cajthamla a pana Mgr. Martina Caletku,
c) navržený plán jednání,
d) podání žádosti o dotaci na MMR na osvětlení Volnočasového areálu
Ultramarinka,
e) prodej pozemku p. č. 288/15 v katastrálním území Břasy, o výměře 71 m2
manželům Berenreiterovým, Břasy 256 za cenu 16.000 Kč. Obec zajistí a
uhradí úkony spojené s převodem.
f) prodej části pozemku p. č. 1508/1 v katastrálním území Kříše, část Darová o
výměře 24 m2 paní Lucii Šternerové, Darová 25 za cenu 14.000 Kč. Obec
uhradí a zajistí úkony spojené s převodem,
g) dotace z rozpočtu obce na rok 2020 pro následující spolky:
Author Team Stupno
63 000 Kč,
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč,
SK Primalex Břasy
70 000 Kč,
SSK Stupno
80 000 Kč.
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h) udělení výjimky SDH Břasy z vyhlášky obce Břasy č. 3/2016, o nočním klidu,
s tím, že doba nočního klidu z 13. na 14. června 2020 bude v místě akce
(fotbalové hřiště) zkrácena na dobu od 02:00 do 06:00 hod.,
i) udělení Čestného občanství obce Břasy panu Earlu Ingramovi za zásluhy o
rozvoj obce,
j) účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 126.115 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2020.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
prodej části pozemku p. č. 268/74 v katastrálním území Vranovice, chatová oblast
manželům Bíbovým, Beroun.

………………………………….
Starosta

………………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:
David Cajthaml

..…………………………………….

Mgr. Martin Caletka

………………………………………
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