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Usnesení z jednání Rady obce Břasy ze dne 12. 11. 2014
1. Rada obce bere na vědomí informaci o plánované opravě mostu v dolním Stupně.
2. Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Břasy a Sdružením měst
a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, Plzeň a pověřuje starostu podpisem.
3. Rada obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2015.
4. Rada obce neschvaluje zařazení p. J. T. do seznamu uchazečů o ubytování v DPS
Břasy, není vhodný uchazeč vzhledem k lékařskému posudku.
5. Rada obce schvaluje zařazení p. J. B. do evidence žadatelů o ubytování v DPS.
6. Rada obce pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství starostu Ing.
Miroslava Kroce, místostarostu Petra Kuncla, Ing. Tomáše Hůlku a Mgr. Petra
Kounovského. Současně stanovuje, že shora jmenovaní mohou při významných
příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má
uprostřed velký státní znak a po obvodu název Česká republika.
7. Rada obce schvaluje zadání vypracování studie na zklidnění dopravy v lokalitě pod
školou u závor a pověřuje starostu jednáním.
8. Rada obce neschvaluje žádost pana Martina Poddaného na ukončení správcovství v
bytě HZ Břasy a trvá na podmínkách stanovených v původní smlouvě.
9. Rada obce neschvaluje prodej části pozemku 184/32 v k.ú. Břasy a pověřuje stavební
odd. zasláním odpovědí Společenství pro dům Břasy č.p. 267, 268.
10. Rada obce schvaluje využití zasedací místnosti v HZ Břasy 31.12.2014 pro SDH
Břasy.
11. Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy Darová č.p. 27
s firmou WINTH 3000 s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem, dále Rada pověřuje
starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s KÚPK.
12. Rada obce schvaluje dodatky ke smlouvám na zimní údržbu místních komunikací
2014-2015, s panem Miroslavem Novým, Františkem Horejšem a uzavření dohody o
provedení práce s panem Václavem Zítkem. Zároveň pověřuje místostarostu
zajištěním těchto služeb.
13. Rada obce bere na vědomí informace místostarosty o činnostech pracovní čety a
přívozu Darová.
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14. Rada obce zřizuje komisi Kulturní a Stavební. Předsedkyní Kulturní komise
schvaluje pí Martu Hricovou, předsedou Stavební komise pí Evu Kodrlovou.
Schvaluje odměnu pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy ZO, ve výši
200 Kč/účast při jednání. Odměna bude vyplacena 1x ročně, v měsíci prosinci.

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

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

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