ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Břasy konaného
18. ledna 2013 od 17.30 hodin ve Stupně – „Prokopcovna „
Přítomno: 13 členů obecního zastupitelstva – viz prezenční listina
Omluveni: 1 členové ZO
K bodu 1)
Starosta obce, Ing. Jan Špilar zahájil jednání Zastupitelstva obce Břasy, seznámil
s programem jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení (schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu)
Kontrola usnesení z minulého jednání
Zpráva z jednání Rady obce Břasy
Rozpočtové opatření č. 9/2012
Jednorázové svozy odpadu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva 89 - dotace
Realizace prodeje budovy čp. 28 Stupno dle předchozího usnesení ZO
Diskuse
Závěr jednání

Dále navrhl, aby zápisem z dnešního jednání byla pověřena pí. Marta Hricová a ověřovateli
zápisu byli p. František Bláha a p. Ing. Ladislav Hůlka
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, zapisovatele, pí. Martu Hricovou a
ověřovatele zápisu pp. Františka Bláhu a Ing. Ladislava Hůlku
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
K bodu 2)
Starosta přednesl usnesení z jednání zastupitelstva dne 20. prosince 2012.
Bez připomínek
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí
K bodu 3)
Starosta přednesl usnesení z jednání rady obce od minulého jednání zastupitelstva
p. Sedlecký – kdo požaduje do nájmu vrátnici u DPS?
Starosta – paní Lánská z Břas, na provoz chráněných dílen, máme v plánu nabídnout jiné
prostory, tyto by byly nevyhovující.
Dále bez připomínek
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí

K bodu 4)
Rozpočtové opatření bylo v materiálech pro ZO, účetní obce doplnila ještě o další položky,
dodatek byl předán zastupitelům.
p. Sedlecký – zda platíme fotbalistům veškeré energie?
Starosta – jen letos, dříve tomu tak nebylo. Pokud budeme hradit energie, sníží se jim dotace
od obce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2012 dle zák. č. 250/2000 Sb.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 1

V této fázi jednání se dostavil člen ZO p. Dach – celkem přítomno 14 členů ZO
K bodu 5)
Starosta uvedl, že je třeba změnit cenu za jednorázové svozy popelnic, protože lidé toto
zneužívají, nekupují si celoroční známku. Jednorázové svozy by měly sloužit jen jako
mimořádné doplnění běžných svozů. Svozová firma má problémy, protože by musela objíždět
každý týden všechny obce, všechny ulice, zda někdo nemá jednorázový svoz. Od 1. února
bude změna ve svozové firmě, bude vyvážet SITA, změna bude i ve dnech svozů, v pondělí
celé Stupno a Kříše, v úterý Břasy, Vranovice a Darová. Jednou za dva týdny je větší svoz,
kdy se vyvážejí tzv. „26“, další 2 týdny jsou volnější.
p. Fousek – nesouhlasí, také kupuje jednorázovou, stačí mu dvě za rok, víc odpadů nenadělá,
zvýšení ceny by ho poškodilo.
Starosta – navrhuje zvýšit cenu z 65,- Kč na 120,Pí. Auterská – ať svážejí jednorázovou vždy v týden, kdy je méně svozů
p. Kounovský – ať svážejí vždy ve stejném týdnu co „26“
pí. Kunclová – poškozuje to nějak obec, když se svážejí jednorázové svozy? Jde o to, že
způsobem, jakým firma bude „jednorázovou“ vyvážet , jde do rizika jen ona sama. Obec by
to nemuselo zajímat.
Starosta – obec poškozuje hlavně to, že si lidé dávají padesátikoruny na popelnici a za to se
jim vyváží.
p. Kuncl – v obci máme člověka, který si koupí jednou za rok jednorázový svoz, aby měl
doklad kam ukládá a po zbytek roku vozí odpad do kontejneru v Darové
p. Kodet – bude problém s rekreačními objekty, kde jednorázové svozy využívají nejvíc.
p. Kuncl – navrhuje zvýšit cenu jednorázového svozu na 100,- Kč
Návrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce schvaluje
svoz „jednorázových popelnic“ jen v týdnech, kdy
neprobíhá hlavní svoz
Hlasování
Pro: 0
Proti: 14
Zdržel se: 0
Neschváleno
b) Zastupitelstvo obce schvaluje svoz „jednorázových popelnic“ jen
probíhá hlavní svoz

v týdnech, kdy

Hlasování :
Pro: 0
Neschváleno

Proti: 14

Zdržel se: 0

c) Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny za jednorázový svoz popelnice na 100,- Kč
Hlasování
Pro: 6
Proti: 4
Zdrželi se: 4
Neschváleno
Starosta konstatoval, že způsob svážení zůstává beze změny.
K bodu 6)
Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi materiály k Operačnímu programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. Měli by odsouhlasit, zda tuto dotaci přijmout a vytvořit to, co je v materiálech
uvedeno.
p. Kuncl – co si vlastně ze získané dotace bude obec moci pořídit.
Starosta – souvisí to se strategickým plánem oce, jde o školení pro různé odbornosti,
například pro ochranu životního prostředí
p. Kuncl – v čem budou školení jiná, než ta běžná
Starosta – jde o to, aby to v obcí fungovalo lépe, například práce se seniory, s mládeží, práce
s výpočetní technikou apod.
Pí. Auterská – něco podobného máme i v ZŠ
p. Kodet – to budou školení pro zaměstnance obce? Myslím, že to není zapotřebí.
Starosta – bude to pro zaměstnance, jde o strategický plán obce. Pokud se budou chtít
vzdělávat zastupitelé, jsou také různé kurzy.
p.Kuncl – jaká firma to pro nás bude dělat?
Starosta – proběhne výběrové řízení. Finanční prostředky jsou jen na nízké pracovní úvazky
a jde o částky v superhrubé mzdě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z OPLZZ – výzva 89
Hlasování:
Pro: 11
Schváleno

Proti: 1

Zdrželi se: 2

K bodu 7)
Starosta uvedl, že prodej budovy byl pro Borgers již zastupitelstvem schválen, nyní máme
odhad ceny budovy. Jde o částku 2,6 mil. Kč, kterou by firma zaplatila celou najednou na účet
obce. Jde o cenu tržní. V tomto roce by platila jen polovinu nájmu Nyní je tam třeba opravit
výtah. Firma platí roční nájem 486 000,- Kč.
p.Kounovský – proč si obec nenechala udělat vlastní odhad?
Starosta – odhad máme, ale není tržní a je o l,5 mil. vyšší. Firma už vyměnila okna na své
náklady, za opravu výtahu bychom dali 321 tis. Kč.
p. Kounovský – dala si obec nějakou podmínku?
Starosta – podmínkou bylo, že se do ceny odhadu nebudou počítat nová okna.
p. Bláha – cena je nízká, když firma přišla, chtěla zaměstnávat hlavně lidi z našich obcí a těch
je málo, sváží to sem z okolí. Také chtěli být v nájmu. K budově patří i studna. Jednou už
vyhrožovali, že odejdou.

p.Horejš – chtěli budovu koupit splátkami
starosta – zaměstnanců z našich obcí je tam dost, podmínkou pro slevu z nájmu bylo, že
budou zaměstnávat 60 lidí. Jsou v současné době největším zaměstnavatelem u nás. Znalce,
který odhadoval budovu, znám. Musíme rozhodnout, zda prodat. Jde o to, zda budou chtít být
i nadále v nájmu.
p. Kodet – když firma přišla, byly veškeré úpravy, které požadovala, provedeny za obecní
peníze.
Pí. Kunclová – stálo by za to, dát udělat ještě jeden odhad na tržní cenu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce požaduje zajištění druhého znaleckého posudku na tržní cenu budovy čp.
28 ve Stupně a na dalším jednání předložit výsledky z jednání s firmou Borgers.
Hlasování:
Pro: 14
Schváleno

Proti:0

Zdržel se: 0

K bodu 8)
P. Kounovský – co je to za květníky u pomníku na Břasích?
Starosta – musí tam přijít další dopravní značky, je to dočasné, by se tam nemohlo parkovat.
Hledá se jiné řešení.¨
p.Horejš – ať se vyhlásí, aby lidé neparkovali na veřejném prostranství, nedá se prohrnovat
sníh.
p. Zrůst – žádá o úpravu svého plotu a vjezdu vzhledem k výstavbě chodníku.
p. Sedlecký - upozorňuje, že ve zpravodaji jsou prázdné stránky a některé články vícekrát.
Starosta – pozval přítomné na otevření MŠ 21. ledna od 14. do 16. hod., od 22.1. už tam
budou děti. Dále žádá spolky, aby dodaly termíny akcí, které budou pořádat, aby mohly být
dány na web stránky obce.
Jednání ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Zápis vypracován 20. ledna 2013

………………………………………..
Místostarosta

……………………………………….
Starosta

Ověřovatelé zápisu:

………………………………………..

František Bláha

Ing. Ladislav Hůlka ………………………………………..

USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného
18. ledna 2013

1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
a) znění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce Břasy
b) zprávu z jednání rady obce od minulého jednání zastupitelstva

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
a) program jednání, zapisovatele pí. Martu Hricovou a ověřovatele zápisu p. Františka
Bláhu a p. Ladislava Hůlku
b) rozpočtová opatření č. 9/2012 dle zák. č. 250/2000 Sb.
c) přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – výzva 89
3) Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e
a) Svoz „jednorázových popelnic“ jen v týdnech, kdy neprobíhá hlavní svoz
b) Svoz „jednorázových popelnic“ jen v týdnech, kdy probíhá hlavní svoz
c) Zvýšení ceny za jednorázový svoz popelnice na 100,- Kč
4) Zastupitelstvo obce p o ž a d u j e
Zajištění druhého znaleckého posudku na tržní cenu budovy čp. 28 ve Stupně a na dalším
jednání předložit výsledky z jednání s firmou Borgers.

……………………………………..
Místostarosta

..…………………………………….
Starosta

Ověřovatelé:

František Bláha

……………………………………..

Ladislav Hůlka

……………………………………..

