Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 17. září 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 8. září 2020 do 18. září 2020 (příloha č. 1). Navíc střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 – 2024 byl vyvěšen na úřední desce i elektronicky od 26. srpna
2020. Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a
podklady k jednotlivým bodům programu 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. Pan Hůlka a pan
Caletka se dostaví později. Starosta informoval o hygienických opatřeních 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 Michala Laubera a pana Aleše Procházku.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání.
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. Prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú. Břasy.
7. Odkoupení pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše (Darová).
8. Směna částí pozemků v k. ú. Stupno.
9. Čerpání rozpočtu obce za 1-8/2020 a rozpočtová opatření.
10. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2024.
11. Mimořádná odměna pro starostu obce.
12. Schválení územní působnosti v MAS Světovina.
13. Nabídka prodeje koupaliště.
14. Diskuse.
15. Závěr jednání.
Bez připomínek a návrhů na doplnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V této fázi jednání se v 18.35 hod. dostavil člen zastupitelstva pan Martin Caletka –
celkový počet přítomných zastupitelů – 14.
3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Petr Kounovský a pan Radek Kočka.
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 – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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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:
8. července 2020 – bez připomínek
5. srpna 2020 – bez připomínek
2. září 2020
p. Caletka – o jakou smlouvu s poštou jde?
Starosta – jedná se o poštu na Břasích, zatím probíhá jednání, už se projednávalo před
5 lety, jedná se o přechod na Pošta Partner, čekáme na další upřesnění, mělo by dojít i
k rozšíření nabídky pro občany např. o prodej vína, potravin, drogerie apod. Zatím
nebyla uzavřena žádná smlouva.
Dále bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního
zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

V této fázi jednání se v 18.45 hod. dostavil člen zastupitelstva pan Tomáš Hůlka –
celkový počet přítomných zastupitelů – 15.
5) Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady
Zastupitelstvu obce se předkládají na vědomí následující zápisy:
Stavební komise:
 zápis z jednání stavební komise ze dne 1. 7. 2020
 zápis z jednání stavební komise ze dne 5. 8. 2020
 zápis z jednání stavební komise ze dne 2. 9. 2020
Kontrolní výbor:
 zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14. 5. 2020
 zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 6. 2020
Finanční výbor:
 zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 9. 2020
Bez dotazů a připomínek.
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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) Prodej pozemku p. č. 1609/1 v k. ú. Břasy
Jevhen & Jana Fed´kiv, Břasy 174 žádají o odkoupení pozemku p. č. 609/1 v k.ú.
Břasy (pozemek po demolici bývalé pošty) navazující na pozemek p. č. 212/3 v jejich
vlastnictví. Jejich důvodem je nedostatečný prostor kolem domu, který neumožňuje
dostatek pohybu jejich dětem, dále by chtěli zhotovit pergolu, pěstovat zeleninu a
ovoce, chovat drobné domácí zvířectvo. Stavební komise prodej nedoporučila ani rada
obce nesouhlasí s prodejem. Na pozemku je připraven projektový záměr obce
vybudování parkoviště a zelené plochy pro
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú. Břasy
manželům Jevhen & Jana Fed´kiv, Břasy.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Prodej části pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše, Darová
Manželé Markovi, Darová 18 žádají o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1508/1
v k. ú. Kříše, část Darová. Jedná se o proluku mezi pozemky p. č. 958 a 959, která
vždy sloužila jako průchod Darovou až k lesu. Markovi uvádějí, že na pozemku by
chtěli umístit nádrže na vodu, do kterých by byla odváděna voda ze střechy. Není
jasné, z jaké střechy by se sem voda sváděla, protože s částí tohoto pozemku
nesousedí. Stavební komise nedoporučuje prodej ani pronájem, ani rada obce
nesouhlasí s prodejem.
Bez dotazů a připomínek.
Návrhy usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1508/1 v k. ú.
Kříše, část Darová manželům Markovým, Darová.
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Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Směna částí pozemků v k. ú. Stupno
Majitelé domu č.p. 116 zapsaní na LV 181 ve Stupně (Chalupy ke koupališti) na
základě dohody z roku 1986 užívají část pozemku 1109, který je majetkem obce a
zároveň ustoupili s oplocením svého pozemku st. p. 92/2 z důvodu rozšíření místní
komunikace. Je navrženo vypořádání směnou odpovídajících částí o výměře 12 m2.
Zbývající část chtějí odkoupit (62 m2). Navíc věnovali obci i část pozemku pod
komunikací ke koupališti. Dohody jsou již desítky let staré. Záměr byl po stanovenou
dobu zveřejněn na úřední desce obce, v době zveřejnění byla doručena připomínky
majitele sousední nemovitosti Richarda Duška, Stupno 131. Text připomínky je
v příloze.
K této připomínce uvádíme následující informace: Pozemek pro stavbu domu č.p. 131
byl oddělen geometrickým plánem z pozemku 794/6. V rozhodnutí vydaném
stavebním úřadem je stanoveno, že přístup na pozemek a napojení sítí bude přes
pozemky 753 a 794/5. Takto byla zpracována i projektová dokumentace pro stavební
řízení na stavbu RD a také stanovisko obce ke stavbě. Nově oddělená část pozemku
1109/4 určená k prodeji nemá požadované parametry pro přístupovou komunikaci k
nemovitosti. Její šířka v místě vjezdu je sotva 2,3 metru. Rada obce navrhuje provést
pouze směnu pozemků a ponechat část 1109/4 v majetku obce jako přístup pro pěší,
čímž by se částečně vyhovělo požadavku žadatele.
p. Hůlka – bude ten pozemek oplocen?
Starosta – dojde k oplocení, které patrně zajistí obec. Postup je nejdříve realizovat
směnu 12 m2, potom vyřešení smlouvy z roku 1986 a s tím spojený přístup na jejich
pozemek a vytvoření hranice cesty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 1109 díl "a" o výměře 12 m2
z majetku obce za část pozemku st. 92/2 díl "b" o stejné výměře ve vlastnictví
Jany Hereitové, Blatenská 736/23, 32600 Plzeň – Lobzy a Aleny Živné, Hlavatého
621/7, 14900 Praha - Háje, vše v k. ú. Stupno.
obce za období 1-5/2020.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti -

0

Zdržel se – 0

9) Čerpání rozpočtu obce za 1-8/2020 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
opatření a zároveň se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-8/2020.
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Starosta obce podrobně vysvětlil podklady, které členové ZO obdrželi v materiálech.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce
č. 6, 7 a 8 a čerpání rozpočtu obce za období 1-8/2020.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti -

0

Zdržel se – 0

10) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2024
Dle zákona č. 250/2000 Sb. je nutné schválit střednědobý výhled rozpočtu na 2 – 5 let
dopředu. Předkládáme ZO vyrovnaný výhled na čtyři roky 2021 – 2024.
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.
Starosta obce upozornil zastupitele, že mohou podávat návrhy (podněty) na doplnění
nebo změny v seznamu akcí.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2021 – 2024 se započtením předpokládaných příjmů z dotací v příslušném
roce:
rok 2021 celkové příjmy 53 700 tis. Kč celkové výdaje 60 400 tis. Kč,
rok 2022 celkové příjmy 49 700 tis. Kč celkové výdaje 49 700 tis. Kč,
rok 2023 celkové příjmy 53 300 tis. Kč celkové výdaje 53 300 tis. Kč.
rok 2024 celkové příjmy 56 700 tis. Kč celkové výdaje 56 700 tis. Kč.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

11) 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
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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 více jak 40 žádostí o dotace,
 realizace stavebních akcí v jednotlivých částech obce (přívoz, škola Vranovice,
zvonička, rekonstrukce bytů v DPS, opravy OÚ, hasičárna Kříše, fotbalové zázemí
apod.),
 ukončení a rekultivace skládky Flora,
 realizace oprav ve školských zařízení (toalety, 5 tříd, sanace třídy, jídelna, školní
zahrada apod.)
 realizace revitalizace nádrží v Ultramarince, osvětlení areálu, prodloužení in-line
dráhy, výsadba zeleně, úprava zadní části apod.,
 rekonstrukce místních komunikací,
 realizace Cykloresortu Radnicko,
 zpracování smluvních vztahů a předpisů obecního úřadu,
pí. Tomková – jaká je výše odměny starosty?
Starosta – výši odměny starosty stanoví zákon, a to podle počtu obyvatel obce, na
kvalitu práce již nemá odměna bohužel žádný vliv. V naší obci je výše odměny
starosty ve sloupci 1 000 až 3 000 obyvatel. Všichni starostové v republice s tímto
počtem obyvatel berou stejný plat bez ohledu na vzdělání, kvalitu odváděné práce a
přítomnost na pracovišti. Sdělil výši platu pro naší obec a ta je přístupná k informaci
všem obyvatelům na internetu např. na stránkách Ministerstva vnitra včetně odměn
dalších členů zastupitelstva.
Dále 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 – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1
(p. Kroc)

12) Územní působnost v MAS Světovina
Obec Břasy je jedním ze zakladatelů MAS Světovina. V současné době je schválena
zastupitelstvem obce územní působnost do roku 2020. Schválením územní působnosti
obce Břasy v MAS Světovina může obec, škola, spolky, podnikatelé apod., které mají
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sídlo na území obce, čerpat dotace z MAS Světovina. Obec např. připravuje podat
žádost o dotaci na opravu fasády kostela.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Břasy do územní působnosti
v MAS Světovina o.p.s. na programové období 2021 – 2027.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti- 0

Zdržel se – 0

13) Nabídka prodeje koupaliště ve Stupně
Pan Karel Johaník, Plzeň nabízí k prodeji bývalé koupaliště ve Stupně. Jedná se o
plochu o výměře cca 19 000 m2, včetně koupaliště a příslušenství. Z původního areálu
si chce ponechat část u vjezdu o výměře cca 3400 m2. Vše je vyznačeno v nákresu.
Obec měla v minulosti (2007) nabídku na odkoupení areálu od Dopravních podniků
Praha, kterou ale nevyužila a neschválila a areál byl následně nabídnut zájemcům. Pan
Johaník nabízí prodej za cenu 285 Kč/m2. Přibližně se jedná o částku 5.415.000 Kč.
Pozemek je sice určen územním plánem k zástavbě, ale ta je problematická s ohledem
na přístupovou komunikaci, most přes potok a napojení na sítě. Navrhuje se v případě
souhlasu zastupitelstva obce, aby bylo vzhledem k omezeným finančním prostředkům
jednáno o ceně ve výši 2 mil. Kč.
p. Cajthaml – je reálné, aby bylo opět obnoveno koupaliště?
starosta – možné to je, ale stálo by to desítky miliónů korun. Zřejmě by ani nebylo
využité, protože v dnešní době jsou hodně rozšířeny soukromé bazény. Další obrovské
finance stojí údržba a provoz a využití může být maximálně několik týdnů za rok.
pí. Vyčichlová – co tedy s tím pozemkem budeme dělat?
starosta – pozemek může být jako rezerva pro další rozvoj, pokud se najde vhodný
program nebo developer, může se i zalesnit, z bývalého koupaliště udělat rybník apod.
p. Procházka – kudy vede do objektu příjezdová cesta?
starosta – pouze uličkou kolem potoka, další přístup ze zadní části pod viaduktem
bude asi problematický z hlediska potoka a vlastnických vztahů.
p. Hůlka – kdy se tato plocha dostala do „obytné“?
p. Plzák – na základě změny v územním plánu.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků okolo koupaliště ve Stupně dle
předloženého plánu (cca 19 tis m2) od Karla Johaníka, Plzeň za cenu maximálně
2.000.000 Kč a pověřuje starostu dalším projednáním. Případný návrh smlouvy
bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce.
Stránka 8 z 12

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti- 0

Zdrželi se – 2
(p. Kucl a p. Procházka)

14) Diskuse
Starosta v diskusi seznámil s dokončenými a realizovanými akcemi v obci:
Na skládce dochází k ukončení rekultivace, dodělává se cesta na kopec a musí dojít
k úpravě plochy pod hřištěm a k zajištění kolaudace stavby.
Ve škole se dokončila rekonstrukce sociálních zařízení, oprava 5 kmenových tříd,
sanace zdiva ve třídě u závor, zrealizovalo se nové vybavení počítačové učebny z daru
PPG a rekonstruovala se zahrada u MŠ Stupno.
Z prostředků Mikroregionu se udělal asfaltový postřik na cestě pod hřbitovem, cestě
Kříše – zámek a cest u modrého jezera. Byly doplněné mapy po trase a vytištěna mapa
cykloresortu, je zdarma na úřadě.
V Ultramarince byly dokončené stavební práce na nádržích, ještě proběhne výsadba
61 stromů, byly opraveny komunikace kolem nádrží a prodloužena in-line dráha a také
již funguje osvětlení areálu (39 světel) a opravuje se zvonička.
p. Běhounek – uvažuje se o osvětlení pod skálou?
Starosta – zatím se neuvažuje, musí se nejdříve vyřešit osvětlení v obytných částech,
ve veřejném osvětlení je cca desítka potřebných projektů a případné osvětlení cesty u
skály je spíše na posledním místě.
Byla provedena čerpací zkouška nového vrtu na vodu (hloubka 80 metrů) a připravuje
se vystrojení vrtu a připojení na úpravnu vody.
Začala výstavba chodníků ve Stupně, bude realizována prostřední část o délce 320
metrů.
Zrealizovala se také oprava 800 metrů místní komunikace na Baštu, musí se ještě
dodělat krajnice a proběhne ještě oprava komunikace za statkem na Přívětice a
z Dolního Stupna na Březinu a také patrně v příštím roce realizace chodníku
z křižovatky od benzínky Břasy na Kříše.
O prázdninách byly problémy s tříděným odpadem, snad již vyřešeno a některá místa
budou posílena o větší nádoby a nové místo vznikne u školky ve Stupně. Zrealizovala
se nová váha ve sběrném dvoře. Byly podány tři dotace na lepší vyřešení likvidace
odpadů za cca 5 mil. Kč, ale zatím bohužel žádná nevyšla.
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Realizuje se položení optického kabelu zdarma do všech nemovitostí, zajišťuje firma
Pilss Free a začalo se na Břasích.
Byla provedena oprava křížku ve Stupně a probíhají práce na opravě vstupních prostor
v kostele. V současné době v kostele pracují malíři, práce už se blíží ke konci.
Velkým problémem je napadení smrků kůrovcem, je téměř všude a musí probíhat
těžba napadených stromů. Bude smutný pohled na krajinu a je nutná opatrnost
v místech těžby.
Akce
Proběhla řada akcí - Kino na kolečkách, Horská kola, Pouť, ve Vranovicích „kláda“,
Pohádkový les, nohejbal v Kříších, fotbal, čerpání vody do nádrží v Ultramarince
apod. Pomalu se připravují vánoční akce.
Obec se přihlásila do Okresních sportovních her, které mají proběhnout 23. – 24. 10.
2020 v 9 různých sportech se závěrečným vyhodnocením v Hrádku. Starosta poprosil
o podporu této akce, pokud vůbec proběhne. Obec je přihlášena do 8 sportů a bližší
informace přijdou začátkem října.
Nakonec starosta upozornil na stávající situaci: Dodržujme základní pravidla pro
koronavir, pokud nám hygiena něco nařídí, dodržujme to, chraňme se rozumně
rouškou, zbytečně se ale nestresujme, nutný je i pohyb na čerstvém vzduchu.
Bez dotazů a připomínek.
15) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce se
uskuteční 10. prosince 2020 v 18:30 hod. v Prokopcovně a jednání zakončil
ve 20:00 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 17. září 2020

……………………………………
Starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….
Místostarosta

………………………………………….
…………………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 17. září 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. 6, 7 a 8/2020 a čerpání rozpočtu obce
za období 1-8/2020.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Michala Laubra a pana Aleše Procházku,
c) navržený plán jednání,
d) směnu části pozemku 1109 díl "a" o výměře 12 m2 z majetku obce za část
pozemku st. 92/2 díl "b" o stejné výměře ve vlastnictví Jany Hereitové,
Blatenská 736/23, 32600 Plzeň – Lobzy a Aleny Živné, Hlavatého 621/7,
14900 Praha - Háje, vše v k. ú. Stupno,
e) střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2024 se započtením
předpokládaných příjmů z dotací v příslušném roce:
rok 2021 celkové příjmy 53 700 tis. Kč celkové výdaje 60 400 tis. Kč,
rok 2022 celkové příjmy 49 700 tis. Kč celkové výdaje 49 700 tis. Kč,
rok 2023 celkové příjmy 53 300 tis. Kč celkové výdaje 53 300 tis. Kč.
rok 2024 celkové příjmy 56 700 tis. Kč celkové výdaje 56 700 tis. Kč.
f) 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.

g) Zařazení území obce Břasy do územní působnosti v MAS Světovina o.p.s. na
programové období 2021 – 2027.
h) odkoupení pozemků okolo koupaliště ve Stupně dle předloženého plánu (cca
19 tis m2) od Karla Johaníka, Plzeň za cenu maximálně 2.000.000 Kč a
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pověřuje starostu dalším projednáním. Případný návrh smlouvy bude předložen
ke schválení zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e:
a) prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú. Břasy manželům Jevhen & Jana Fed´kiv,
Břasy.
b) prodej části obecního pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše, část Darová
manželům Markovým, Darová.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
…………………………………….
…………………………………….
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