Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 21. května 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 12. května 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 13 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven je pan David Cajthaml
z rodinných důvodů a pan Martin Caletka se dostaví později z pracovních důvodů. Zasedání
ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce. Starosta informoval o hygienických opatřeních,
které byly zajištěny k dnešnímu jednání a požádal o jejich dodržování.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti –0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Františka Běhounka a pana Radka Frantu.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
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.
2.
3.
4.

Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
Schválení programu jednání.
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
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5. Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
6. Prodej zaplocené části pozemku p. č. 394/6 v k. ú. Břasy.
7. Odkoupení pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Stupno (místní komunikace).
8. Bezúplatný převod pozemků podél silnice II/233 mezi obcí a Plzeňským krajem.
9. Odsouhlasení změny hranice mezi obcí Břasy a Osek.
10. Spoluúčast obce na projektu Mikroregionu Radnicko.
11. Zrušení příspěvkové organizace obce Správa obecních lesů Břasy.
12. Rozpočtové opatření z důvodu zrušení SOL Břasy.
13. Čerpání rozpočtu obce za 1-4/2020 a rozpočtová opatření.
14. Člen dozorčí rady společnosti Tebyt – BTZ, s.r.o.
15. Diskuse.
16. 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 David Cajthaml a pan Mgr. Martin Caletka.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy. Další připomínky k zápisu nebyly.
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

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Petr Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání
ZO.
Jednání rady proběhla v termínech 11. března 2020, 29. dubna 2020 a 20. května 2020.
Bez připomínek a dotazů.
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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

V této fázi jednání se v 18.45 hod. dostavil člena zastupitelstva pan Martin Caletka.
Počet přítomných zastupitelů – 14.
6) Prodej zaplocené části pozemku p. č. 394/6 v k. ú. Břasy.
Manželé Hruškovi užívají zaplocený pozemek p. č. 394/6 v k. ú. Břasy o výměře 155 m2.
Požádali o jeho prodej. Cena stanovená znaleckým posudkem je 2.600 Kč, znalecký posudek
stál 680 Kč, sepsání smlouvy s notářem cca 5.000 Kč a návrh na vklad je 2.000 Kč. Pozemek
by se v případě souhlasu zastupitelstva prodával pouze Anně Hruškové, neboť ostatní
nemovitosti jsou zapsané pouze na ni, Hruškovi mají rozdělené společné jmění manželů.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 394/6 v katastrálním území Břasy,
o výměře 155 m2 Anně Hruškové, Břasy 153 za cenu 20.000 Kč. Obec zajistí a uhradí
úkony spojené s převodem.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Odkoupení pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Stupno, (místní komunikace).
V novém stavebním obvodu ve Stupně pod sokolským hřištěm je pozemek p. č. 115/1 o
výměře 1062 m2. Je to místní komunikace ve spoluvlastnictví majitelů jednotlivých
nemovitostí. Majitelé mají zájem své podíly obci odprodat. Většina podílů je ale zastavena
smluvním právem ve prospěch bank na hypotéky. V loňském roce proběhla schůzka s majiteli
nemovitostí a bylo dohodnuto, že obec by jednotlivé podíly odkoupila pokud bude zástavní
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právo smluvní zrušeno. Vlastníci pozemku a jejich jednotlivé podíly jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
SJM Beneš Miroslav a Benešová Lea ...................................................................... 1/10
Beneš Miroslav, Mírová 623, 33141 Kralovice
Benešová Lea, Mírová 623, 33141 Kralovice
Dienstbier Oldřich Ing., Smetanova 47, 33701 Rokycany - Střed ........................... 1/20
Fuchs Petr, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice ............................................... 1/20
Fuchsová Jana, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice ......................................... 1/20
Jelínková Andrea, Kpt. Jaroše 151/13, 36006 Karlovy Vary - Dvory ..................... 1/10
SJM Kotouš Aleš MUDr. a Kotoušová Hana .......................................................... 1/10
Kotouš Aleš MUDr., Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
Kotoušová Hana, Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
SJM Kučera Ondřej a Kučerová Šárka ..................................................................... 1/10
Kučera Ondřej, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
Kučerová Šárka, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
SJM Škop Jiří Ing. a Škopová Kateřina Mgr. .......................................................... 1/20
Škop Jiří Ing., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Škopová Kateřina Mgr., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Špaček David, Stupno 334, 33824 Břasy ................................................................. 1/20
SJM Špaček Petr a Špačková Marcela ..................................................................... 1/10
Špaček Petr, Rokycanova 1058, 33701 Rokycany - Nové Město
Špačková Marcela, Stupno 333, 33824 Břasy
Vantuch David, Stupno 325, 33824 Břasy ............................................................... 1/10
Vlčková Ivana, Stupno 334, 33824 Břasy ................................................................ 1/20
SJM Vokáč Miroslav a Vokáčová Lucie .................................................................. 1/10
Vokáč Miroslav, Konečná 101/10, 31800 Plzeň - Nová Hospoda
Vokáčová Lucie, Prostřední 269, 25229 Lety
V případě souhlasu zastupitelstva budou jednotlivé podíly po zrušení příslušného zástavního
práva postupně odkupovány za navrhovanou částku 1 Kč za 1m2. Podíl za 1/20 tak činí 53 Kč.
Obec uhradí náklady spojené s převodem (např. každý vklad za 2.000 Kč).
p. Caletka – obec musí pozemky vykoupit?
Starosta – jednou ze starostí obce je i zajištění veřejného osvětlení a údržba místních
komunikací. Zde majitelé zaplatili za komunikaci dost vysoké částky, ale obec navrhuje
vykoupit jen za 1 Kč/m2. Obecně se snažíme získat pozemky pod místními komunikacemi.
Zmíněná cesta měla být developerem předána obci, ale došlo k prodeji a následnému
zastavení půjčkami. Proces bude dlouhý. Budeme pak zajišťovat údržbu, osvětlení, sekání,
protahování, tak jako u dalších místních komunikací v obci.
Dále bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení jednotlivých podílů k pozemku p. č. 115/1 v k.
ú. Stupno, podíl 1/20 za 53 Kč, podíl 1/10 za 106 Kč a to po zrušení zástavních práv
od následujících spoluvlastníků:
SJM Beneš Miroslav a Benešová Lea ................................................................... 1/10
Beneš Miroslav, Mírová 623, 33141 Kralovice
Benešová Lea, Mírová 623, 33141 Kralovice
Dienstbier Oldřich Ing., Smetanova 47, 33701 Rokycany - Střed ..................... 1/20
Fuchs Petr, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice ........................................... 1/20
Fuchsová Jana, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice .................................... 1/20
Jelínková Andrea, Kpt. Jaroše 151/13, 36006 Karlovy Vary - Dvory ............... 1/10
SJM Kotouš Aleš MUDr. a Kotoušová Hana ...................................................... 1/10
Kotouš Aleš MUDr., Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
Kotoušová Hana, Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
SJM Kučera Ondřej a Kučerová Šárka ............................................................... 1/10
Kučera Ondřej, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
Kučerová Šárka, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
SJM Škop Jiří Ing. a Škopová Kateřina Mgr. ..................................................... 1/20
Škop Jiří Ing., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Škopová Kateřina Mgr., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Špaček David, Stupno 334, 33824 Břasy .............................................................. 1/20
SJM Špaček Petr a Špačková Marcela ................................................................. 1/10
Špaček Petr, Rokycanova 1058, 33701 Rokycany - Nové Město
Špačková Marcela, Stupno 333, 33824 Břasy
Vantuch David, Stupno 325, 33824 Břasy ............................................................ 1/10
Vlčková Ivana, Stupno 334, 33824 Břasy ............................................................. 1/20
SJM Vokáč Miroslav a Vokáčová Lucie .............................................................. 1/10
Vokáč Miroslav, Konečná 101/10, 31800 Plzeň - Nová Hospoda
Vokáčová Lucie, Prostřední 269, 25229 Lety.
Obec uhradí poplatky spojené s převodem. Adresy vlastníků jsou aktuální k datu
schvalování a mohou se s časem měnit např. na adresu nově budovaných nemovitostí
(Stupno).
Hlasování
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Pro - 13
Proti- 0
Zdržel se – 1 (p. Caletka)
Schváleno
8) Bezúplatný převod pozemků podél silnice II/233 mezi obcí a Plzeňským krajem
Na základě dohody se SÚS Plzeňského kraje by mělo dojít k majetkovému vypořádání
dokončené stavby silnice II/233 Břasy – Stupno. Snahou je vypořádat pozemky obdobně jako
u předchozí stavby II/232 tak, aby chodníky byly majetkem obce a vozovka majetkem
Plzeňského kraje.
Podle geometrických plánů by do majetku obce Břasy byly převedeny pozemky 318/5 o
výměře 389 m2, 318/4 o výměře 1148 m2 v k. ú. Břasy, 1056/2 o výměře 1207 m2, 1056/3 o
výměře 740 m2 a 1056/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Stupno. Do majetku Plzeňského kraje by pak
byly převedeny pozemky 222/49 o výměře 8 m2, 318/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Břasy a 1227/3
o výměře 38 m2 v k. ú. Stupno. V obou případech se jedná o bezúplatný převod.
Geometrické plány s vyznačením pozemků jsou v příloze, kterou zastupitelé obdrželi.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání majetkových vztahů k dokončené stavbě
silnice II/233 bezúplatným převodem pozemků. Z majetku Plzeňského kraje do majetku
obce budou převedeny pozemky 318/5 o výměře 389 m2, 318/4 o výměře 1148 m2 v k. ú.
Břasy, 1056/2 o výměře 1207 m2, 1056/3 o výměře 740 m2 a 1056/4 o výměře 16 m2 v k. ú.
Stupno. Z majetku obce do majetku Plzeňského kraje budou převedeny pozemky 222/49
o výměře 8 m2, 318/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Břasy a 1227/3 o výměře 38 m2 v k. ú.
Stupno.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

9) Odsouhlasení změny hranice mezi obcí Břasy a Osek
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy katastrálního operátu provádí v obci Osek a
katastrálním území Vitinka obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Obec Břasy má
společnou hranici s obcí Osek mezi katastrálním územím Stupno a katastrálním územím
Vitinka. Počátkem března 2020 proběhlo zjišťování průběhu hranic mezi obcemi v terénu, za
účasti zástupců obcí. Hranice byly označeny v terénu a byla provedena dílčí oprava průběhu
hranice podle skutečnosti. Všichni zúčastnění s vytýčením hranic souhlasí. Katastrální území
Stupno bylo zvětšeno o 152 m2 (výměra je zatím orientační, byla určena graficky). Došlo tím
ke změně hranice mezi obcemi, kterou musí schválit zastupitelstva obou obcí.
Mapové podklady jsou v příloze.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu hranice mezi obcí Břasy a obcí Osek
vyznačenou na základě obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním
území Vitinka.
Hlasování
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Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

10) 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 Stupno - Všenice. Za tímto účelem se opravily některé místní komunikace, na
kterých jsou okruhy vedeny.
V obci Břasy se zrealizovala oprava cest u cvičného fotbalového hřiště, za Sokolovnou Břasy,
celá cesta zámek - motokros – Kříše, cesta u modrého jezera, cesta z Káráku do Všenic, cesta
ve Vranovicích na letišti a u chat, oprava MTB Stupno apod. Připravuje se kompletní značení
cest a tabule s mapou a popisem. Předpokládané proinvestované náklady na území Břas jsou
cca 5,2 mil. Kč. Každá obec se musí na realizaci podílet (vyúčtování dotace) a pro obec Břasy
vychází 520 tis. Kč. Obec Břasy již přispěla v minulém roce 320 tis. Kč a nyní se předkládá
ke schválení 200 tis. Kč. Z převedených financí na Mikroregion Radnicko by se zpevnily
asfaltovým postřikem některé vytvořené komunikace např. motokros – Kříše a strmé části
některých cest ničených při velkých deštích.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na projektu Cykloresort Radnicko, který
realizuje Mikroregion Radnicko v celkové výši 200 tis. Kč. Převedená částka bude
použita na uhrazení prací souvisejících s projektem realizovaných na území obce Břasy.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

11) Zrušení příspěvkové organizace obce SOL Břasy
Předkládáme návrh na zrušení příspěvkové organizace Správa obecních lesů Břasy.
Dlouhodobě se hledají přínosy zřízené příspěvkové organizace, která při založení měla
příznivý vliv na DPH, odpisy, daně apod. Po odchodu pana Dvořáka navíc více vyvstala
otázka chodu administrativy a účetnictví v této příspěvkové organizaci a výhoda udržování
organizace o 1-2 lidech pro obec. Není úplně běžné u většiny obcí, aby byla správa obecních
lesů samostatná jednotka, u obcí našeho rozsahu si povětšinou lesy spravuje sama obec svými
zaměstnanci nebo přes dodavatele. Navíc SOL byla v loňském roce ve ztrátě a do budoucna
bude potřeba příspěvkovou organizaci (činnost na lesních pozemcích) finančně podpořit a to
vzhledem ke kůrovci může trvat několik let.
Postup zrušení je takový, že zastupitelstvo obce odsouhlasí zrušení příspěvkové organizace
k určitému datu a tímto datem přechází majetek, pohledávky i závazky organizace na obec.
Nově jmenovaný správce obecních lesů, pan Penc, by se stal zaměstnancem obce, záležitost
s ním byla probrána.
Tento krok přinese jednodušší administrativu a účetnictví a navíc odpadne povinnost platit
daň z příjmu právnických osob, kterou SOL jako příspěvková organizace musí hradit (obec
totiž vlastní daň nehradí).
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Pro celkový chod správy lesů se domníváme, že je tento krok vhodným řešením. V rámci
administrace zrušení příspěvkové organizace navrhujeme její zrušení ke dni 30. 6. 2020. Na
dalším ZO bude potřebné schválit smlouvy s obcí Bušovice a Všenice o zajištění lesnické
činnosti na jejich obecních lesích.
p. Caletka – bude provedena inventarizace majetku s převodem na obec?
Starosta – správa lesů nemá téměř žádný majetek, pouze automobil, notebook a nějaké
nářadí. Inventarizace samozřejmě proběhne a bude jednoduchá.
pí. Tomková – budou se dělat nové smlouvy s Bušovicemi a Všenicemi?
Starosta – chceme obcím i dále pomáhat jako dosud, ale smlouvy se musí aktualizovat.
Například bychom chtěli případné ztráty promítnout i do dalšího období. Návrh smluv bude
předložen na příštím jednání ZO.
Dále bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení příspěvkové organizace Správa obecních lesů
Břasy, se sídlem Břasy 350, IČ 182 43 304 a to ke dni 30. 6. 2020.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Rozpočtové opatření z důvodu zrušení SOL Břasy
V souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Správa obecních lesů Břasy je třeba provést
rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu obce promítnou příjmy a výdaje, které se správou
lesů bude mít obec Břasy.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti- 0

13) Čerpání rozpočtu obce za 1-4/2020 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 1/2020, 2/2020
a 3/2020. V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
opatření a zároveň se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-4/2020.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 1/2020,
č. 2/2020 a č. 3/2020 a čerpání rozpočtu obce za období 1-4/2020.
Hlasování
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Pro - 14
Schváleno

Zdržel se –0

Proti - 0

14) Člen dozorčí rady společnosti TEBYT – BTZ, s. r. o.
Po devítiletém působení v dozorčí radě společnosti TEBYT - BTZ, s. r. o. podal pan Ing.
Josef Sedlecký rezignaci na svoji pozici. Je tedy potřeba zvolit nového člena dozorčí rady,
která je tříčlenná. Dalšími členy dozorčí rady je Ing. Tomáš Hůlka a Lucie Stahoňová, DiS.
Rada obce navrhuje Ing. Hanu Kočkovou.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Na základě rezignace Ing. Josefa Sedleckého schvaluje zastupitelstvo obce jako člena
dozorčí rady TEBYT – BTZ, s. r. o. Ing. Hanu Kočkovou.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

15) Diskuse
Starosta seznámil s probíhajícími akcemi v obci:
Probíhá rekultivace skládky, zrealizováno je 60 % prací, proběhla kontrola z Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Dodělána byla střední část chodníků pod ZŠ Stupno.
V ZŠ byly opraveny 3 kmenové třídy, a to podhledy, elektroinstalace, světla, bylo
vymalováno. Opraven byl také sklep.
Došlo na opravu kanálů a ulomených hrnečků na vodu. V této souvislosti starosta požádal
přítomné zastupitele, aby upozorňovali na případné závady, které se v obci objeví. Opraven
byl také asfalt na místních komunikacích.
Zrealizována byla dlažba pod nádoby na tříděný odpad na čtyřech místech.
Opraveno bylo dětské hřiště u hasičárny v Břasích, včetně dodělání přístupového chodníku.
Opravy prvků na dětských hřištích jsou finančně dost náročné, také vzhledem k tomu, že musí
mít bezpečnostní certifikát. Z finančních důvodů nebylo realizováno rozšíření dětských hřišť.
Dokončeno bylo zázemí převoznického domku v Darové a opravoval se přívoz.
Na Ultramarince začala renovace rybníků, realizuje se veřejné osvětlení, vysázeno bylo 40
stromů. Nově byl nainstalován stůl na stolní tenis a ohniště.
Na hřbitově ve Stupně došlo k likvidaci 31 hrobů, které ohrožovaly bezpečnost. Zároveň
probíhá likvidace pařezů a upravena byla cesta pod hřbitovem.
V obcích bylo umístěno 7 nových informačních tabulek (Vranovice 2, na hřbitově 1,
v Ultramarince 2, v dolním Stupně 1 a před kostelem 1).
Nainstalovány byly také nové koše a informační tabule.
V hasičárně v Kříších bylo dokončeno vytápění a v kulturním domě sádrokarton v chodbě.
Na fotbalovém hřišti byla opravena zadní stěna, hradba a příjezdová komunikace.
Ve vranovické škole se opravuje fasáda v zadní části a upravují se lípy na návsi.
Zpracováno a podáno bylo cca 40 žádostí o dotaci.
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Po dobu nouzového stavu pomáhaly s potřebami občanů pečovatelky, obecní úřad zajišťoval
desinfekce, roušky další věci. Zapojila se celá řada občanů a spolky, zejména při šití roušek,
obstarávání látek a šicích potřeb. Patří všem velké poděkování.
Pokud se týká obecních akcí, mělo by proběhnout filmové představení „Kino na kolečkách“,
pouťové oslavy, závody horských kol. Velký koncert skupiny Jelen byl přesunut, a to na
3. září 2021.
Předsedkyně kulturní komise, M. Hricová, uvedla, že vzhledem k nouzovému stavu musela
být zrušena celá řada akcí, jmenovitě Velikonoční setkání v Sokolce, Noc s Andersenem,
pasování prvňáčků na čtenáře, zájezd na muzikál do Prahy, otevření bunkru na Křemenáči,
tradiční čarodějnické reje, oslavy SDH Vranovice, divadelní představení v Prokopcovně, Noc
kostelů 2020, Pohádkový les i školní akademie.
Místostarosta – upozornil, že začátkem června vyjde další číslo obecního Zpravodaje.
Požádal o zaslání příspěvků, a to právě vzhledem k tomu, že byly zrušeny akce, o kterých by
se jinak ve Zpravodaji informovalo.
Dále bez dotazů a připomínek.
16) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce se
uskuteční 25. června 2020, tentokrát až od 19:00 hod. (před tím probíhá jednání Mikroregionu
Radnicko) a jednání zakončil v 19:45 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 21. května 2020

………………………………………..
Starosta

Ověřovatelé: František Běhounek

Radek Franta

………………………………………….
Místostarosta

………………………………………….
…………………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 21. května 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) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020 a
čerpání rozpočtu obce za období 1-4/2020.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Františka Běhounka a pana Radka Frantu,
c) navržený plán jednání,
d) prodej pozemku p. č. 394/6 v katastrálním území Břasy, o výměře 155 m2 Anně
Hruškové, Břasy 153 za cenu 20.000 Kč. Obec zajistí a uhradí úkony spojené
s převodem.
e) odkoupení jednotlivých podílů k pozemku p. č. 115/1 v k. ú. Stupno, podíl 1/20
za 53 Kč, podíl 1/10 za 106 Kč a to po zrušení zástavních práv od následujících
spoluvlastníků:
SJM Beneš Miroslav a Benešová Lea ..................................................... 1/10
Beneš Miroslav, Mírová 623, 33141 Kralovice
Benešová Lea, Mírová 623, 33141 Kralovice
Dienstbier Oldřich Ing., Smetanova 47, 33701 Rokycany - Střed ......... 1/20
Fuchs Petr, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice .............................. 1/20
Fuchsová Jana, Fialková 328/11, 32600 Plzeň - Černice ...................... 1/20
Jelínková Andrea, Kpt. Jaroše 151/13, 36006 Karlovy Vary - Dvory .. 1/10
SJM Kotouš Aleš MUDr. a Kotoušová Hana ........................................ 1/10
Kotouš Aleš MUDr., Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
Kotoušová Hana, Švejcarovo náměstí 2694/5, 15500 Praha - Stodůlky
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SJM Kučera Ondřej a Kučerová Šárka .................................................. 1/10
Kučera Ondřej, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
Kučerová Šárka, Nad Popelkou 1990/11, 15000 Praha - Smíchov
SJM Škop Jiří Ing. a Škopová Kateřina Mgr. ......................................... 1/20
Škop Jiří Ing., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Škopová Kateřina Mgr., Krátká 1147, 33701 Rokycany - Nové Město
Špaček David, Stupno 334, 33824 Břasy ................................................ 1/20
SJM Špaček Petr a Špačková Marcela ..................................................... 1/10
Špaček Petr, Rokycanova 1058, 33701 Rokycany - Nové Město
Špačková Marcela, Stupno 333, 33824 Břasy
Vantuch David, Stupno 325, 33824 Břasy .............................................. 1/10
Vlčková Ivana, Stupno 334, 33824 Břasy ................................................ 1/20
SJM Vokáč Miroslav a Vokáčová Lucie .................................................. 1/10
Vokáč Miroslav, Konečná 101/10, 31800 Plzeň - Nová Hospoda
Vokáčová Lucie, Prostřední 269, 25229 Lety.
Obec uhradí poplatky spojené s převodem. Adresy vlastníků jsou aktuální k datu
schvalování a mohou se s časem měnit např. na adresu nově budovaných nemovitostí
(Stupno).
f) vypořádání majetkových vztahů k dokončené stavbě silnice II/233 bezúplatným
převodem pozemků. Z majetku Plzeňského kraje do majetku obce budou
převedeny pozemky 318/5 o výměře 389 m2, 318/4 o výměře 1148 m2 v k. ú.
Břasy, 1056/2 o výměře 1207 m2, 1056/3 o výměře 740 m2 a 1056/4 o výměře 16
m2 v k. ú. Stupno. Z majetku obce do majetku Plzeňského kraje budou převedeny
pozemky 222/49 o výměře 8 m2, 318/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Břasy a 1227/3 o
výměře 38 m2 v k. ú. Stupno,
g) předloženou změnu hranice mezi obcí Břasy a obcí Osek vyznačenou na základě
obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Vitinka,
h) spoluúčast na projektu Cykloresort Radnicko, který realizuje Mikroregion
Radnicko v celkové výši 200 tis. Kč. Převedená částka bude použita na uhrazení
prací souvisejících s projektem realizovaných na území obce Břasy,
i) zrušení příspěvkové organizace Správa obecních lesů Břasy, se sídlem Břasy 350,
IČ 182 43 304 a to ke dni 30. 6. 2020,
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j) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 4/2020,
k) člena dozorčí rady TEBYT – BTZ, s. r. o. Ing. Hanu Kočkovou.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
František Běhounek

…………………………………….

Radek Franta

…………………………………….
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