Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 10. prosince 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 1. prosince 2020 (příloha č. 1). Současně byly informace zveřejněny na
internetových stránkách obce a podklady k jednotlivým bodům programu rozeslány
všem zastupitelům. Navíc rozpočet obce na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce i
elektronicky od 12. listopadu 2020.
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
14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven je Petr
Kuncl pro nemoc. Dále je přítomno 5 zaměstnanců obce. Starosta informoval o
hygienických opatřeních a požádal o jejich dodržování.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje paní Janu Tomkovou a paní Ludmila Vyčichlovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 14
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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4. Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
5. Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
6. Odkoupení pozemku. p. č. 118/4 v k. ú Stupno.
7. Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2020 a rozpočtová opatření.
8. Rozpočet obce na rok 2021.
9. Veřejnoprávní smlouva s městem Radnice, přestupky.
10. Žádost o dotaci na opravu místní komunikace.
11. Žádost o dotaci na opravu v ZŠ Stupno.
12. Žádost o dotaci na modernizaci dětského hřiště v Břasích.
13. Diskuse.
14. Závěr jednání.

Bez připomínek a návrhů na doplnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Jaroslav Ryba a pan Vladimír Vávra.
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

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Starosta obce předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.
Jednání rady proběhlo 18. 11. 2020.
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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

5) Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady
Zastupitelstvu obce se předkládají na vědomí následující zápisy:
Finanční výbor:
 zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2020 + Plán jednání na rok 2021

Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání
finančního výboru.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Bez dotazů a připomínek.
6) Odkoupení pozemku p. č. 118/4 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. Obec Břasy se zúčastnila výběrového
řízení vyhlášeného LČR s nabídkovou cenou schválenou zastupitelstvem obce ve výši
470.000 Kč. Obec Břasy toto výběrové řízení vyhrála a je možné tento pozemek koupit.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 118/4 o výměře 2625 m2
v katastrálním území Stupno od LČR za částku 470.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
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Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Čerpání rozpočtu obce za 1-10/2020 a rozpočtové opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 11. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2020.
Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 11
a čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2020.

Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Rozpočet obce na rok 2021
K projednání se předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2021. V přiloženém materiálu se navíc
předkládá podrobný návrh rozpočtu společně se skutečným plněním rozpočtovaných položek
v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a návrh upraveného rozpočtu 2020. Výdaje na rok
2021 jsou předkládány pro informaci i v položkovém členění a dalšími informacemi na které
akce budou finanční prostředky použity. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 12. 11. 2020 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:
43.750.000 Kč
Navržené výdaje:
63.650.000 Kč
Schodek
- 19.900.000 Kč
Schodek bude kryt cca 14 mil. z dotací a ze zůstatku na účtu z minulých období. Na konci
roku 2020 se předpokládá stav finančních prostředků obce cca 15 mil. Kč, který zbytek
navrhovaného schodku pokryje.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce Břasy na rok 2021 jako
schodkový ve výši 19.900.000 Kč, s celkovými příjmy 43.750.000 Kč a výdaji 63.650.000
Kč. Schodek rozpočtu bude financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých let.
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Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se –1
(p. Caletka)

Proti - 0

9) Schválení veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků
Město Radnice zaslalo návrh nové veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků mezi městem Radnice a obcí Břasy. Ke změně smlouvy dochází
z důvodu změny legislativy a změny výše úhrady nákladů za každý vyřízený přestupek. Nová
smlouva nahradí veřejnoprávní smlouvu č. 5 z roku 2007. Dále bude postoupeno na Krajský
úřad Plzeňského kraje.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Radnice a
Obcí Břasy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

10) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací na Ministerstvo pro místní
rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program Podpora obnovy a rozvoj venkova.
Tato dotace se hodí na opravu místní komunikace na Káráku. Jedním z požadavků je
schválení podání žádosti zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „Opravu místní komunikace č.
9 – 13b Stupno – Kříše“ na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0
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11) Žádost o dotaci na Opravy havarijního stavu v ZŠ Stupno na Ministerstvo
pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program Podpora obnovy a rozvoj venkova.
Tato dotace se hodí na opravu elektroinstalace, vody, šatny a chodeb v ZŠ Stupno u kostela.
Jedním z požadavků je schválení podání žádosti zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „Opravu havarijního stavu
v ZŠ Stupno“ na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

12) Žádost o dotaci na „Modernizaci dětského hřiště v Břasích“ od Ministerstva
pro místní rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program Podpora obnovy a rozvoj venkova.
Tato dotace se hodí na modernizaci dětského hřiště, v lokalitě za hasičskou zbrojnicí
v Břasích. Jedním z požadavků je schválení podání žádost zastupitelstvem obce.
pí. Tomková – i na Ultramarince by se měly vytvořit nějaké prvky pro menší děti, protože
tam chodí maminky se staršími dětmi a ty malé nemohou nechat samotné na dětském hřišti.
Starosta – to je možné realizovat, v objektu budou vznikat do budoucna další vhodné
prostory.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „Modernizaci dětského hřiště
v Břasích“ na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

11) Diskuse
Starosta obce seznámil s probíhajícími akcemi v obci:
Proběhne 15. 12. 2020 kolaudace rekultivace skládky a dodělává se úprava plochy pod
hřištěm.
Výstavba chodníku v dolním Stupně bude snad dokončena před Vánoci doděláním plynové
přípojky.
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Byla realizována oprava komunikace za statkem na Přívětice, škoda, že chybí 400 posledních
metrů ve vlastnictví Šternberků na katastru Přívětic.
Byla ukončena oprava vstupních prostor v kostele a kostel má novou kompletně opravenou
vnitřní výzdobu, stálo to od roku 2013 více jak 4 mil. Kč.
V letošním roce bylo díky kůrovcové kalamitě vytěženo 3x více dřeva, než je obvyklé, snahou
je, aby nepadl celý les. Probíhá odvoz dřeva, úklid větví a budou se muset opravovat zničené
lesní komunikace.
Na hřbitově byla opravena přední hřbitovní zeď z poskytnuté dotace MMR.
Na poslední chvíli bude schválena novela odpadového zákona a obec bude nucena hradit
výdaje na likvidaci komunálního odpadu o cca 20–30 % více (zákonné poplatky zvýšeny o
60 %).
Pomalu končí návoz na pozemcích LČR na Baště a bude probíhat realizace rekultivační
vrstvy z podkladu a zeminy. Požádáno je o urychlení, nejlépe do poloviny roku 2021, dle
rozhodnutí správních orgánů mohou totiž dělat až do konce roku 2023.
Situace s koronavirem je zatím obdobná jako v ostatních obcích, nejvíce pozitivních bylo
19. 10. 2020, a to 38 občanů, k 9. 12. 2020 je evidováno jen 5 pozitivních občanů na covid,
nemoc prodělalo celkem cca 200 občanů.
V minulém týdnu proběhlo na obecním úřadu každoroční přezkoumání hospodaření. Nebyla
zjištěna žádná závažná pochybení, drobné závady byly opraveny ihned a dvě méně závažná
pochybení v postupech se nebudou opakovat (datum na pokladním dokladu, vyvěšení jedné
smlouvy).
Akce
Byly zrušeny další akce a sportovní soutěže, probíhají redukované vánoční akce, poprvé Bleší
trh v Ultramarince. Předpokládáme pořádání trhů přibližně jednou za 14 dní v sobotu po zimě,
a to bleší i farmářské.
Je instalována výstava J. A. Komenského v K21.
Zpívání s rozhlasem proběhlo doma, stromek rozsvítila Kulturní komise, vánoční zpívání před
kostelem bude bez větších propagací.
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.

p. Caletka – proč byl zastaven provoz přívozu Darová přes svátky?
Starosta – tři převozníci jezdí celý rok, ve dvou směnách a zbývá jim hodně nevybrané
dovolené. V době kolem svátků se převáží velmi málo.
p. Ryba – v poslední době se rozmohl vandalismus, na cyklostezkách dochází k ničení
značení. Například na Holém vrchu jsou vytrhané značky i s kůly. Je to škoda, noví zájemci
nevědí kudy jet, stálo to hodně energie a členové Authorteamu již několikrát opravovali.
Starosta – objevují se i další nehezké případy, například na Ultramarince se jezdí na motorce,
a to i v blízkosti dětí.
S policií jsme řešili poničenou autobusovou zastávku u benzinky nebo chování některých
školních dětí v době koronaviru.
Dále bez dotazů a připomínek.
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12) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, za práci v roce 2020 a popřál hezké vánoční svátky a
úspěšný rok 2021. Uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce se plánuje konat 25. února
2021 v 18:30 hod. v Prokopcovně a jednání zakončil ve 20:00 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 11. prosince 2020

……………………………………
Starosta

……………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:
Jana Tomková

……………………………………

Ludmila Vyčichlová

……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 10. prosince 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 finančního výboru,
d) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 11/2020 a čerpání rozpočtu obce
za období 1-10/2020.
2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu paní Janu Tomkovou a paní Ludmilu Vyčichlovou,
c) navržený program jednání,
d) odkoupení pozemku p. č. 118/4 o výměře 2625 m2 v katastrálním území Stupno
od LČR za částku 470.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy,
e) předložený rozpočet obce Břasy na rok 2021 jako schodkový ve výši
19.900.000 Kč, s celkovými příjmy 43.750.000 Kč a výdaji 63.650.000 Kč.
Schodek rozpočtu bude financován z dotací a přebytku hospodaření z minulých
let,
f) veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Radnice a Obcí Břasy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků,
g) podání žádosti o dotaci na „Opravu místní komunikace č. 9–13 b) Stupno –
Kříše na Ministerstvo pro místní rozvoj,
h) schvaluje podání žádosti o dotaci na „Opravu havarijního stavu v ZŠ Stupno“
na Ministerstvo pro místní rozvoj,
i) podání žádosti o dotaci na „Modernizaci dětského hřiště v Břasích“ na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
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……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
Jana Tomková

…………………………………….

Ludmila Vyčichlová

…………………………………….
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