Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 30. června 2022
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 21. června 2022
(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 15 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále je přítomno 6 zaměstnanců
obce.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Petru Šmídovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje paní Bc. Janu Tomkovou a pana Michala Laubera.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 15
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.
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3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
5. Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
6. Nákup pozemků p. č. 1088/4 a 1156/6 v k. ú. Vranovice.
7. Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2022 a rozpočtová opatření.
8. Schválení výjimky z nočního klidu.
9. Přijetí dotace Plzeňského kraje na nákup dopravního automobilu pro SDH.
10. Diskuse.
11. Závěr jednání.
Bez připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro - 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan Ing. Tomáš Hůlka a pan Mgr. Petr
Kounovský. Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými
skutečnostmi, což potvrdili svými podpisy.
Bez připomínek.
Starosta obce dále přednesl 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 – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Petr Kuncl seznámil s usneseními z jednání rady obce od
posledního jednání ZO.
Jednání dne 18.05.2022
Dotazy:
p. Mgr. Petr Kounovský – vznesl dotaz k bodu č. 13 ohledně ubytování M.G. v DPS 60,
starosta – zaměstnankyně byla v tíživé situaci, proto ji obec Břasy nabídla ubytování
v bytě č. 3 v DPS 60. Jsou i další volné byty v DPS 300.
pí. Bc. J. Tomková - vznesla dotaz k bodu č. 8 – co znamená ukončení nájemní smlouvy
Ambulance 2010 s.r.o. v DPS Břasy 300 a stěhování na adresu Břasy 165,
starosta – paní MUDr. Šafránková se stěhuje z DPS 300 na novou adresu Břasy 165 do
bývalé zubní ordinace, důvodem je větší prostor ordinace. Obyvatelé v DPS 300 si
někdy stěžovali, že do budovy dochází nemocní lidé a sedí na chodbách. Na druhé straně
bude paní doktorka chybět v pečovatelském domě, ale prostory pro činnost již byly
dlouhodobě nevyhovující a za klienty bude dojíždět.
Jednání dne 15.06.2022
Dotazy:
p. Vávra – vznesl dotaz k bodu č. 1 – co je to rogaining a k bodu č. 12 dotaz ohledně
Lesů České republiky,
p. Ing. Radek Kočka -vysvětlil pojem rogaining - orientační běh v lese,
starosta – k bodu č. 12 - pozemek 383/1 v k.ú. Břasy je předmětem směny s LČR a bude
převeden na obec. K převáděným nemovitostem pořizovaly LČR fotodokumentaci a
bylo přitom zjištěno, že na tomto pozemku se nachází prvky obecního mobiliáře. Jedná
se o upravený vjezd k vodárně vedle Ultramarinky (majetek obce). Z tohoto důvodu je
nutné před směnou uzavřít dohodu o užívání nemovité věci a uhradit nájem.
p. Mgr. Petr Kounovský – vznesl dotaz, co je to „Holý vrch“ – CT37,
starosta - obec získala dotaci na úpravu cyklotrasy CT 37 od KÚ PK ve výši 4 mil. Kč,
opravila by se část lesní cesty od Darové nad kapličkou k Holému vrchu s navázáním
na žlutý okruh.
Dále bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního
zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0
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5) Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady
Zastupitelstvu obce se předkládá následující:
Finanční výbor:

zápis z jednání ze dne 1. 6. 2022

Kulturní komise: zápis z jednání ze dne 12. 5.2022
Stavební komise: zápis z jednání ze dne 11. 5. 2022
zápis z jednání ze dne 1. 6. 2022
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání
výborů zastupitelstva a komisí rady.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Koupě pozemku p. č. 1156/6 a 1088/4 v k. ú. Vranovice u Břas
Pan Josef Fait, Čechova 953, Rokycany nabídl obci k odkupu pozemek p. č. 1156/6 o
výměře 62 m2 a pozemek p. č. 1088/4 o výměře 82 m2, oba v k. ú. Vranovice u Břas.
Byla domluvena cena 10.000 Kč. Jedná se o pozemky, které přiléhají k zahradě pana
Faita, nikdy však nebyly oploceny a navazují na pozemky obce a tvoří pruh kolem místní
komunikace. Lokalita je ve Vranovicích v „Mašince“. V případě souhlasu zastupitelstva
obce budou pozemky vykoupeny za cenu 10.000 Kč. Obec uhradí vklad do katastru
nemovitostí a zajistí vypracování smlouvy.
p. Vávra – vznesl dotaz, jestli se pozemky p.č. 1156/6 a 1088/4 v k.ú. Vranovice u Břas
nepotřebují na nic jiného?
starosta – ne, jedná se o pozemky, které přiléhají k zahradě pana Faita, nikdy však
nebyly oploceny a navazují na pozemky obce a tvoří pruh kolem místní komunikace.
Lokalita je ve Vranovicích v „Mašince“
Bez připomínek.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p. č. 1156/6 o výměře 62 m2 a p. č.
1088/4 o výměře 82 m2, oba v k. ú. Vranovice u Břas od pana Josefa Faita, Čechova
953, Rokycany za cenu 10.000 Kč. Vklad do KN a zpracování smlouvy zajistí obec
Břasy.
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Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2022 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 3 a 4.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových
opatření a zároveň se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2022.
Obdobné čerpání rozpočtu se předpokládá i za období 1-6/2022.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č.
3/2022 a č. 4/2022 a čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2022.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Schválení výjimky z nočního klidu
SK Primalex Břasy společně s pány Petrem Fridrichem a Milanem Krabcem žádají o
udělení výjimky z OZV 2/2017, O nočním klidu, z důvodu pořádání akce spojené s
produkcí hudby (taneční zábava) konané ve venkovních prostorách obce Břasy (areál
fotbalového hřiště SK Primalex Břasy v Břasích). Výjimka je žádána dne 16. 7. 2022 od
22:00 do 24:00 hod.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje udělení výjimky z vyhlášky obce Břasy
č. 2/2017, O nočním klidu, pro SK Primalex Břasy k pořádání hudební produkce
s tím, že doba nočního klidu dne 16. července 2022 bude v místě akce zkrácena o
dobu od 22:00 do 24:00 hod.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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9) Dotace Plzeňského kraje na nákup dopravního automobilu pro SDH
Obec požádala Plzeňský kraj o dotaci na nákup dopravního automobilu pro SDH
Vranovice. Dotace ve výši 300.000 Kč byla zastupitelstvem schválena. Plzeňský kraj
požaduje schválení přijetí dotace zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo
usnesení 743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“. Zastupitelstvo obce Břasy
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce
Břasy ve výši 300 000 Kč.
Hlasování
Pro – 15
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14) Diskuse
Starosta obce seznámil s akcemi, které proběhly nebo se chystají pro nejbližší dobu:
Byl dokončen v celé obci bezdrátový rozhlas.
p. Plzák - doplnil informaci ohledně bezdrátového rozhlasu, že každý rozhlas má svoje
číslo, pokud by byla nějaká porucha, vždy je potřeba hlásit číslo rozhlasu
pí. Hricová – doplnila informaci ohledně bezdrátového rozhlasu – rozhlas lze ovládat
počítačově, lze ovládat hlasitost a je možnost zapnout rozhlas pouze pro část obce
Opraven byl plynový pilíř u základní školy včetně ohražení.
Dodělává se zázemí pro četu, po mnoha letech budou mít i sprchu.
V DPS 300 probíhá výměna zastaralého plynového kotle s doplněním tepelného
čerpadla.
Paní doktorka vzhledem k nedostačujícímu prostoru v DPS 300 se stěhuje do bývalé
ordinace zubaře na Břasích v budově školky a pošty. Proběhla drobná rekonstrukce a
stěhování se uskuteční na přelomu července a srpna.
Realizuje se vodovod v místní komunikaci v nové výstavbě v Břasích (p. Škopek – p.
Smetana), budou se realizovat přípojky pro občany po jejich schválení ve stavebním
řízení a následně bude realizována zámková dlažba komunikace.
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Rekonstrukce komunikace v bytovkách začne cca v druhé polovině srpna.
Výstavba chodníků do Dolního Stupna začne cca na přelomu července a srpna.
p. Hůlka – vznesl dotaz, zda by mohla být 1. etapa výstavby chodníku v Dolním Stupně
provedena směr Všenice, než bude konec prázdnin.
V Ultramarince se zrealizovala vodovodní přípojka, pracuje se na dětském koutku
v zadní části, nově je instalovaná vlajka.
Pokračuje se na nové fasádě na bývalém kině – nutné čekat na vhodné počasí k realizaci
fasády.
Po vichřici se odstraňují padlé stromy, v lese je to opět práce na několik měsíců. Podařilo
se zasadit přes 60 tisíc stromků ve vykácených napadených mýtinách a nyní probíhá
péče o jejich udržení.
Obec se zapojila do soutěže Vesnice roku a hodnotící komise nás navštívila 28. 6. 2022,
výsledky budou známé na Vavřineckou pouť.
Probíhá řízení ke Komplexním pozemkovým úpravám ve Stupně a úprava Územního
plánu.
Proběhla řada akcí jako byl Pohádkový les, Noc kostelů, Středověký den, Školní
akademie, fotbalisté postoupili do vyšší soutěže, proběhlo M ČR v národní házené
starších žáků, discgolfový turnaj, trhy na Ultramarince a další.
V prostorách K21 je nadále otevřena výstava Povodně 2002.
Hlavní akce v roce 2022:
02. 7. 2022
14. 7. 2022
22.-24. 7. 2022
30. 7. 2022
06. 8. 2022
13.-14. 8. 2022
08. 9. 2022

Jiří Potůček Tolar 80 let
Kino na kolečkách v Ultramarince
Mistrovství ČR v horských kolech
Turbo revival v Ultramarince
Ludvík Očenášek 150 let
Vavřinecká pouť
David Deyl, koncert v kostele sv. Vavřince

p. Mgr. Petr Kounovský – vznesl dotaz ohledně přípojky vody od p. Škopka k p.
Smetanovi, proč se nyní opět provádějí výkopové práce, dělá se bez projektu,
starosta - realizuje se vodovod v místní komunikaci v nové výstavbě v Břasích dle
schváleného projektu všemi dotčenými orgány. Mělo být realizováno před výstavbou
domů a nyní se musí postupovat v úzkém prostoru a zajistit všechny potřebné zkoušky
a také přístup k nemovitostem. Hlavní řád je již hotový, tlakové i hygienické zkoušky

Stránka 7 z 9

vyšly a musí se zkolaudovat. Lidé mají zájem o připojení, ale musí si zajistit stavební
povolení, bylo jim nabídnuto v roce 2020, ale dosud nikdo nezrealizoval. Na jednání
OÚ bylo domluveno, že se odloží realizace zámkové dlažby do dodělání přípojek k
nemovitostem.

15) Závěr jednání
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a popřál hezké léto a dovolenou.
Příští jednání zastupitelstva obce je plánováno na 22. září 2022 v 18.30 hod.
v Prokopcovně.
Jednání zakončeno v 19:35 hod.
Zapsala: Petra Šmídová, dne 08.07.2022

……………………………………
Starosta

……………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:

Bc. Jana Tomková

Michal Lauber

……………………………………

……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 30. června 2022
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 jednání výborů zastupitelstva a komisí rady,
d) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 3/2022 a 4/2022 a čerpání rozpočtu obce
za období 1-5/2022,

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Petru Šmídovou,
b) ověřovatele zápisu paní Bc. Janu Tomkovou a pana Michala Laubera,
c) navržený program jednání,
d) odkup pozemků p. č. 1156/6 o výměře 62 m2 a p. č. 1088/4 o výměře 82 m2, oba v k.
ú. Vranovice u Břas od pana Josefa Faita, Čechova 953, Rokycany za cenu 10.000 Kč.
Vklad do KN a zpracování smlouvy zajistí obec Břasy,
e) udělení výjimky z vyhlášky obce Břasy č. 2/2017, O nočním klidu, pro SK Primalex
Břasy k pořádání hudební produkce s tím, že doba nočního klidu dne 16. července 2022
bude v místě akce zkrácena o dobu od 22:00 do 24:00 hod,
f) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo
usnesení 743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek
na nákup nového dopravního automobilu“. Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přijetí
finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Břasy ve výši 300 000
Kč.
…………………………………
starosta
Ověřovatelé: Bc. Jana Tomková
Michal Lauber

……………………………………….
místostarosta
……………………………………………..

………………………………………….
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