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Usnesení z jednání Rady obce Břasy ze dne 29. 1. 2015
1. Rada obce bere na vědomí zprávu PČR o bezpečnostní situaci v obci za období
červen - prosinec 2014
2. Rada obce schvaluje odměny za činnost výjezdové jednotky hasičského sboru Břasy
ve výši velitel 1.000 Kč/rok, strojník 500 Kč/rok a za každý výjezd 150 Kč pro
každého člena ve výjezdové jednotce. Dohoda bude sepsána s proškolenými členy na
příslušný rok s výplatou jednou za rok v prvním měsíci následujícího roku.
3. Rada obce schvaluje odstranění dvou sloupů ve Vranovicích a pověřuje stavební úsek
realizací.
4. Rada obce bere na vědomí přihlášení jednoho účastníka o profesi převozník.
5. Rada obce bere na vědomí předložený záměr stavby Kompostárna Břasy na poz. p.č.
208/17 k.ú. Břasy a pověřuje stavební komisi zpracováním nesouhlasného
stanoviska.
6. Rada obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Břasy
320 a pověřuje starostu jejím podpisem.
7. Rada obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Kříše,
pro parcelu č. 111 pro soustavu kNN na pozemcích p.č.1426/1 a 2109 k.ú. Kříše a
pověřuje starostu jejím podpisem.
8. Rada obce schvaluje pronájem bývalé kotelny ve škole ve Stupně u kostela (cca
50m2) a pověřuje stavební úsek zveřejněním záměru.
9. Rada obce bere na vědomí ukončení činnosti současného pronajímatele v restauraci
DPS Břasy 300. Pověřuje starostu zajištěním ukončení pronájmu a urychleným
vyvěšením záměru pronájmu restaurace. Případný dovoz stravy bude zajišťovat
sociální pracovnice p. Mašková.
10. Rada obce schvaluje dar Českému svazu ochránců přírody ve výši 3.000 Kč
11. Rada obce pověřuje člena Rady obce, pana Petra Kounovského jednáním s odborem
dopravy o osazení dopravních značek „průjezd zakázán“ na místních komunikacích
pod ZŠ Stupno u závor.
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12. Rada obce požaduje písemné vyjádření PČR OO Radnice ohledně možného zneužití
razítka obce Břasy a pověřuje starostu zajištěním.
13. Rada obce bere na vědomí informace místostarosty o fungování pracovní četa a
přívozu Darová.

.....................................................
Ing. Mgr. Miroslav Kroc, starosta

........................................
Petr Kuncl, místostarosta

……………………………………………….
členové Rady obce
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