Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 29. října 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 19. října 2020 do 30. října 2020 (příloha č. 1). 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
9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvena je paní Jana
Tomková, (pracovní povinnosti) a pan Petr Kounovský (pracovní povinnosti). Ostatní
zastupitelé přijdou trochu později. Dále jsou přítomni 3 zaměstnanci obce. Starosta
informoval o hygienických opatřeních a požádal o jejich dodržování.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 9
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Jaroslava Rybu a pana Vladimíra Vávru.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 9
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.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
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Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
Odkoupení pozemku v k. ú. Stupno.
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Basy.
8. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad.
9. Čerpání rozpočtu obce za 1-9/2020 a rozpočtová opatření.
10. Komplexní pozemkové úpravy Stupno, úprava plánu společných zařízení.
11. Diskuse.
12. Závěr jednání.
4.
5.
6.
7.

Bez připomínek a návrhů na doplnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro 9
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Michal Lauber a pan Aleš
Procházka. 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 – 9
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V 18.35 se dostavili členové ZO pan Caletka a pan Procházka. Celkový počet
přítomných členů ZO je 11.
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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:
30. září – bez připomínek
21. října – bez připomínek
Dále bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního
zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

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 7. 10. 2020.
Kulturní komise:
zápis kulturní komise ze dne 17. 9. 2020.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání
komisí rady.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V 18.45 hod. se dostavil člen ZO pan Cajthaml. Celkový počet přítomných členů
je 12.
6) Odkoupení pozemku v k. ú. Stupno

Lesy České republiky vlastní pozemek 118/4 o výměře 2625 m2 v katastrálním území Stupno.
Jedná se o část plochy, kde se koná každoročně pouť. V roce 2016 jsme požádali o převod
tohoto pozemku do majetku obce. Snaha dohodnout převod bezúplatně nebo úplatně ve
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veřejném zájmu se nezdařila a LČR vyhlásily výběrové řízení na prodej tohoto pozemku.
Podmínky výběrového řízení jsou v příloze. Rozhodující je výše nabídnuté ceny, minimální
nabídka je 334.000 Kč. Podmínkou účasti je složení jistiny ve výši 33.400 Kč. V případě
souhlasu ZO se obec tohoto výběrového řízení zúčastní. Členové RO souhlasí s účastí a
navrhují cenu 470.000 Kč což je 179 Kč/m2.

Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání nabídky obce do výběrového řízení vyhlášeného
LČR pod číslem S 1699/16/212 na odkoupení pozemku p. č. 118/4 v katastrálním území
Stupno dle stanovených podmínek, složení kauce ve výši 33.400 Kč a nabídkovou cenu
ve výši dle návrhu.

Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Břasy.
V příloze se předkládá aktualizovaná výše uvedená vyhláška o stanovení systému
shromažďování odpadu. V OZV se zvyšuje počet hnízd se sběrnými nádobami na tříděný
odpad o jedno sběrné místo, a to před MŠ ve Stupně. Je tam sběrná nádoba na papír, plast a
sklo.
Svoz zajišťuje firma Marius Pedersen jednou týdně papír a plast a každý třetí čtvrtek v měsíci
sklo. Celkem je teď 17 hnízd s 58 sběrnými nádobami.
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 – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V 19:00 hod. se dostavil člen ZO pan Běhounek. Celkový počet přítomných členů
ZO – 13.
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8) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvu obce se předkládá návrh výše uvedené OZV.
Vzhledem k nákladům na zajištění služby se navrhuje změna ročního poplatku za svoz
komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu) dle tabulky kalkulace komunálního odpadu
2011-2020 takto:


cena jednorázového svozu zůstává za 150 Kč,



11 a12 svozů za rok se zvyšuje o 100 Kč
(11 svozů se zvyšuje z 900 Kč na 1.000 Kč, 12 svozů se zvyšuje z 1.000 Kč na 1.100 Kč),



26 a 41 svozů se zvyšuje o 200 Kč
(26 svozů se zvyšuje z 1.600 Kč na 1.800 Kč, 41 svozů se zvyšuje z 2.100 Kč na 2.300
Kč),



52 svozů se zvyšuje o 300 Kč
(zvýšení z 2.500 Kč na 2.800 Kč).

p. Lauber – v Darové je neustále zaplněný kontejner pro chataře a chalupáře, odpad se dává i
okolo kontejneru. Bylo by možné dát tam kameru?
Starosta – je zajištěno zamykání kontejneru, někdy zůstává odemčený nebo si lidé půjčují
klíče.
p. Cajthaml – odpady vedle nádob na tříděný odpad se svážejí mnohdy dvakrát týdně, lidé
tam dávají věci, které patří do sběrného dvora.
Dále bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Břasy o poplatku
za komunální odpad.

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

9) Čerpání rozpočtu obce za 1-9/2020 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 9 a 10. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-9/2020.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 9 a 10
a čerpání rozpočtu obce za období 1-9/2020.
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Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

10) Komplexní pozemkové úpravy Stupno, úprava plánu společných zařízení
Zastupitelstvo obce na jednání 12. 12. 2019 schválilo předložený plán společných zařízení pro
Komplexní pozemkové úpravy Stupno s tím, že požaduje zapracovat tři předložené
připomínky do projektové dokumentace plánu společných zařízení.
23. září 2020 se konalo veřejné projednání uspořádání nových pozemků. Zde bylo zjištěno, že
hlavní polní cesta HPC2 je zbytečná, protože by sloužila pro 3 zemědělce (Holý, Čekan,
Rážová), kteří zde mají sloučené pozemky, ty by navíc rozdělovala a zabrala by cca 1,5 ha
půdy. Obdrželi jsme námitky od paní Holé a paní Rážové. Cestu by navíc realizovala obec
s pomocí případných dotací nebo stát, ale ta by nesloužila patrně nikomu, protože majitelé
pozemků v této lokalitě s ní nesouhlasí a nepotřebují ji. Investice cca 10 mil. Kč z rozpočtu
obce nebo státu by byla tedy zbytečná a majiteli pozemků patrně kritizována.
Návrh čtvrté připomínky na základě projednávání je následující:
Výkres č. G5
Cestu HPC2 od dolního Stupna realizovat okolo ČOV k rozcestí pod hřbitovem a zde jí
ukončit u cesty od hřbitova na Všenice (VC5 a DC1). Ponechat z HPC2 od Káráku vjezd
k objektu bývalého prasečáku p. Holého, popř. prodloužit k pozemkům pana Čekana.
Nerealizovat technicky náročnou střední část navržené cesty HPC2, která by nikomu
nesloužila. Cestu VC4 požadujeme prodloužit pod hřbitovní zdí až k vodárenskému zařízení
(odlehčovací jímky) a zde udělat točnu nebo dostatečný prostor pro otáčení vozidel (může
sloužit i jako parkoviště pro návštěvníky hřbitova).
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě připomínek revokuje usnesení zastupitelstva obce ze dne
12. 12. 2019 ohledně plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy
Stupno. Zastupitelstvo obce schvaluje zapracovat do plánu společných zařízení pro
Komplexní pozemkové úpravy Stupno i čtvrtou připomínku s navrženými úpravami na
cestách HPC2 a VC4.

11) Diskuse
Byl předložen plán jednání orgánů obce na rok 2021.
Byla dodělána rekultivace skládky, čeká se na kolaudaci a bude dodělána úprava plochy pod
hřištěm.
V Ultramarince proběhla výsadba 61 stromů u nádrží a opravila se „zvonička“.
Pokračuje výstavba chodníků v dolním Stupně, realizována je prostřední část o délce 320
metrů.
Proběhne v dalším týdnu oprava komunikace za statkem na Přívětice a cesty z Dolního
Stupna na Březinu a je nutné dodělat krajnice. Snad bude vše hotové do 20. 11. 2020.
Pokračuje realizace pokládky optického kabelu na Břasích, kterou zajišťuje firma Pilss Free.
Ukončená je oprava vstupních prostor v kostele, bude demontováno lešení a proveden úklid
kostela. Dotace z MAS Světovina na opravu věže kostela zatím nevyšla.
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Velkým problémem je napadení smrků kůrovcem, je téměř všude, musí probíhat těžba
napadených stromů, nestíhají se ale další práce v lese. Zaměstnanci roty budou v lese pracovat
celou zimu a snad se situace zlepší.
Na hřbitově začala oprava přední hřbitovní zdi z poskytnuté dotace MMR.
Situace s koronavirem je obdobná jako v ostatních obcích, dotkla se i zaměstnanců obce,
postupně se střídáme a hlavní práce jsou zajišťovány.
Akce
Byly zrušeny další akce a sportovní soutěže Pomalu se blížíme k redukovaným vánočním
akcím. Je instalována výstava J. A. Komenského v K21, připravuje se zpívání před OÚ a
zpívání před kostelem venku.
Okresní sportovní hry byly zrušeny.
Dodržujme základní pravidla pro koronavir, pokud nám hygiena něco nařídí, dodržujme to,
chraňme se rouškou, pomáhejme potřebným, zbytečně se nestresujme, nutný je i pohyb na
vzduchu, ale v dostatečné vzdálenosti.

12) 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 v 19:45
hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 30. října 2020

……………………………………
Starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….
Místostarosta

……………………………………
……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 29. října 2020
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 komisí rady,
d) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 9 a 10/2020 a čerpání rozpočtu
obce za období 1-9/2020.

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 Jaroslava Rybu,
c) navržený plán jednání,
d) podání nabídky obce do výběrového řízení vyhlášeného LČR pod číslem
S 1699/16/212 na odkoupení pozemku p. č. 118/4 v katastrálním území Stupno dle
stanovených podmínek, složení kauce ve výši 33.400 Kč a nabídkovou cenu ve výši
dle návrhu,
e) 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,
f) obecně závaznou vyhlášku obce Břasy o poplatku za komunální odpad,
g) na základě připomínek revokuje usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019
ohledně plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Stupno.
Schvaluje zapracovat do plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové
úpravy Stupno i čtvrtou připomínku s navrženými úpravami na cestách HPC2 a VC4.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
…………………………………….
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