Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 16. prosince 2021
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 8. prosince 2021
do 17. prosince 2021 (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 2022 byl vyvěšen na úřední desce i
elektronicky od 15. listopadu 2021.
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 pan Kounovský
z pracovních důvodů. Dále je přítomno 5 zaměstnanců obce.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Vladimíra Vávru a pana Františka Běhounka.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že byl doplněn
bod 9, rozeslaný zastupitelům 14. 12. 2021.
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. 386/9 pod místní komunikací v k. ú. Břasy.
7. Čerpání rozpočtu obce za 1-11/2021 a rozpočtová opatření.
8. Rozpočet obce na rok 2022.
9. Bezúplatný převod pozemku podél silnice III/23212 Břasy.
10. Diskuse.
11. Závěr jednání.
Bez dotazů a připomínek.

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 Ludmila Vyčichlová.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což
potvrdili svými podpisy.
Bez připomínek.
Starosta obce dále 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
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4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Petr Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního
jednání ZO.
Jednání 8. prosince 2021
p. Caletka – jedná se o volné byty v DPS, které se mají opravovat?
Starosta – ano, v DPS v čp. 60 jsou 3 volné byty, v čp. 300 je dalších pět volných bytů.
Uvolněné byty se snažíme opravovat, je v nich vybavení 25 let staré, opravují se
zejména sociální zařízení a dělají se v bezbariérovém provedení.
Bez připomínek.
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 předkládá na vědomí a k případnému projednání následující:
Kontrolní výbor:
− zápis z jednání kontrolního výboru 2. 12. 2021
Finanční výbor:
Kulturní komise:
Stavební komise:
- zápis z jednání stavební komise 1. 12. 2021
Bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání
výborů zastupitelstva a komisí rady.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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6) Odkoupení pozemku p. č. 386/9 v k. ú. Břasy
Manželé Jiří a Stanislava Mertlovi, Stupno 26, vlastní pozemek 386/9 v katastrálním
území Břasy o výměře 388 m2. Na pozemku se nachází místní komunikace, která je
majetkem obce. Jedná se o část komunikace kolem bývalé skládky ve směru od skládky
na Břasy k benzínce, pozemek je vyznačen v kopii katastrální mapy. S Mertlovými byl
dohodnut odkup pozemku za 20.000 Kč (cca 51 Kč/m2). Poplatky spojené s převodem
uhradí obec Břasy. V případě souhlasu zastupitelstva obce bude pozemek odkoupen.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 386/9 v k. ú. Břasy,
o výměře 388 m2 od manželů Jiřího a Stanislavy Mertlových, Stupno 26 za cenu
20.000 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí obec Břasy.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Čerpání rozpočtu obce za 1-11/2021 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 9. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-11/2021.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 9/2021
a čerpání rozpočtu obce za období 1-11/2021.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Rozpočet obce na rok 2022
Starosta obce podrobně vysvětlil všechny položky rozpočtu v příjmové i výdajové
části.
K projednání se předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2022. V přiloženém materiálu se navíc
předkládá podrobný návrh rozpočtu společně se skutečným plněním rozpočtovaných položek
v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a návrh upraveného rozpočtu 2021. Výdaje na rok
2022 jsou předkládány pro informaci i v položkovém členění a dalšími informacemi na které
akce budou finanční prostředky použity včetně případných dotací na krytí akcí. Návrh rozpočtu

Stránka 4 z 8

byl vyvěšen 15. 11. 2021 na úřední desce a elektronicky na stránkách obce. Navrhovaný
rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu včetně vyčíslení všech výdajů na
případné dotace. Návrh rozpočtu projednal finanční výbor i rada obce na svých jednáních se
souhlasným stanoviskem.
Navržené příjmy:
50.500.000 Kč
Navržené výdaje:
86.914.000 Kč
Schodek
- 36.414.000 Kč
Schodek bude kryt cca 31 mil. z dotací a ze zůstatku na účtu z minulých období. Na konci roku
2021 se předpokládá stav finančních prostředků obce cca 20 mil. Kč, který zbytek
navrhovaného schodku pokryje. Nelze předpokládat získání všech navrhovaných dotací
v objemu 31 mil. Kč. V případě nezískání dotace nebude akce realizována a odpadnou i výdaje
včetně finanční spoluúčasti obce. K 31 mil. je již v rozpočtu na rok 2022 počítána spoluúčast
obce ve výši 20 – 30 %, což představuje cca 8 mil. Kč a to je vyšší než schodek se započítáním
dotací (5.414 tis. Kč). Při nezískání žádné dotace tedy bude obec hospodařit se ziskem cca 2,5
mil. Kč.
V prosinci proběhla předauditní kontrola hospodaření obce za rok 2021 a bylo konstatováno,
že nebyl nalezen žádný problém. Kontrolní zaměstnankyně ale upozornily, že v návrhu
rozpočtu na rok 2022 máme plánovaný velký schodek, který je dokonce vyšší než bude zůstatek
na účtu obce na konci roku a přijetí takového rozpočtu by odporovalo zásadám ze zákona
250/2000 Sb. Navržené drobné úpravy jsou naznačené červeně v rozpočtu a jsou zde i
zpřesněny některé položky. Ke snížení velkého schodku v návrhu rozpočtu se u některých
výdajových položek dotačních akcí ponechává jen spoluúčast obce.
Navržené příjmy:
50.500.000 Kč
Navržené výdaje:
69.810.000 Kč
Schodek
- 19.310.000 Kč
p. Vávra – jakým způsobem jsou zajišťovány dotace? V letošním roce bylo možno požádat o
dotaci na opravu lesních cest.
Starosta – jednotliví zaměstnanci sledují konkrétní výzvy a zpracovávají žádosti. V letošním
roce jsme sledovali cca 50 výzev a podali jsme přes 40 žádostí. Obdobně připravujeme žádosti
na příští rok. Oprava lesních cest byla minulý rok vypsána a výzvu jsme zaznamenali až po
uzavření žádostí. O nové výzvě zatím nevíme a stav obecních lesních cest je většinou velmi
špatný a hledáme možnosti.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce Břasy na rok 2022 jako
schodkový ve výši 19.310.000 Kč, s celkovými příjmy 50.500.000 Kč a výdaji 69.810.000
Kč. Schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření z minulých let.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Bezúplatný převod pozemku podél silnice III/23212 od Plzeňského kraje
Na základě smlouvy se SÚS Plzeňského kraje by mělo dojít k majetkovému vypořádání
dokončené a zkolaudované stavby „Novostavba chodníku podél průjezdního úseku silnice
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III/23212 obcí Břasy“ (chodník na Kříše). Jedná se o vypořádání pozemků tak, aby chodník byl
majetkem obce a vozovka zůstala majetkem Plzeňského kraje. Vypořádání pozemků je i
podmínkou dotace od SFDI, kterou na stavbu obec získala.
Podle geometrického plánu by do majetku obce Břasy byl převeden pozemek 431/5 o výměře
604 m2 v k.ú. Břasy. Jedná o bezúplatný převod.
Geometrický plán s vyznačením pozemku (zeleně) je v příloze.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání majetkových vztahů k dokončené stavbě
„Novostavba chodníku podél průjezdního úseku silnice III/23212 obcí Břasy“. Z majetku
Plzeňského kraje bude do majetku obce Břasy převeden bezúplatným převodem nebo
darem pozemek p. č. 431/5 o výměře 604 m2, v k. ú. Břasy.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Diskuse
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem akcí v obci.
Na sběrném dvoře proběhla kolaudace nové rampy pro vysypávání odpadu.
V bytovkách se dodělala oprava havárie kanalizace a bude kamerově prohlédnut stav
posledního úseku.
Dodělává se rekonstrukce toalety praktického lékaře ve Stupně a skončila oprava střechy
severní části budovy včetně výměny okapů.
Dodělal se altán u obecního úřadu a realizuje se plocha pro tříděný odpad na haldičkách.
Opravil se také hromosvod na OÚ a na školní budově u závor a bylo opraveno (doplněno)
několik značek.
V Ultramarince byl opraven plot na jižní straně areálu u svahu.
Byl vyvěšen Plán komplexních pozemkových úprav ve Stupně, rozesláno téměř 200 dopisů a
připomínky je možné podávat do 15. ledna 2022.
Proběhlo několik omezených vánočních akcí např. zpívání s Deníkem před OÚ, pokračuje
výstava betlémů v K21 a připravuje se vánoční zpívání v kostele. Uskutečnil se běh Stupenská
sedmička a na Vánoce se připravuje několik vycházek nebo výjezdů na kole a také je možné se
účastnit 15. 1. 2022 discgolfového turnaje.
Situace s naočkováním proti koronaviru se v obci Břasy postupně zlepšuje, je naočkováno
přibližně 75 % obyvatel 16 let a starší, ve skupině 70 let a starší je naočkováno přes 85 %
spoluobčanů. K 15. 12. 2021 je v obci nakaženo 20 občanů, celkově bylo nakaženo 515 občanů
a 33 občanů muselo být hospitalizováno.
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Starosta dále upozornil na větší chystané akce:
2. července 2022 pietní akt k úmrtí Jiřího Potůčka Tolara (80 let),
21. – 24. července Mistrovství ČR horských kol,
13. – 14. srpna pouť ve Stupně,
150 let od narození Ludvíka Očenáška (vzpomínka proběhne pravděpodobně počátkem září).
V současné době zpracováváme stanovisko k žádosti o vyjádření k akci „Sanace a rekultivace
důlního díla – odkliz Pod Kejciny“. Návrh stanoviska bude zaslán všem zastupitelům
k vyjádření.
p. Hůlka – v dolním Stupně je rozbitá nádoba na tříděný odpad.
Starosta – nádoba bude odvezena k opravě, je objednáno.
Dále bez dotazů a připomínek.

11) Závěr jednání
Starosta poděkoval za činnost zastupitelů v roce 2021, volební období již v následujícím roce
končí a popřál všem krásné vánoční svátky a příjemný rok 2022.
Příští jednání zastupitelstva obce je plánováno na 10. března 2022 v 18.30 hod. v Prokopcovně.

Jednání zakončeno ve 19.45 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 17. prosince 2021.

……………………………………
Starosta

……………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:
Vladimír Vávra

……………………………………

František Běhounek

……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 16. prosince 2021
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) rozpočtová opatření schválená radou obce č. 9/2021 a čerpání rozpočtu obce za období
1-11/2021.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Vladimíra Vávru a pana Františka Běhounka,
c) navržený program jednání,
d) odkoupení pozemku p. č. 386/9 v k. ú. Břasy, o výměře 388 m2 od manželů Jiřího a
Stanislavy Mertlových, Stupno 26 za cenu 20.000 Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku uhradí obec Břasy,
e) předložený rozpočet obce Břasy na rok 2022 jako schodkový ve výši 19.310.000 Kč,
s celkovými příjmy 50.500.000 Kč a výdaji 69.810.000 Kč. Schodek rozpočtu bude
financován z přebytku hospodaření z minulých let,
f) vypořádání majetkových vztahů k dokončené stavbě „Novostavba chodníku podél
průjezdního úseku silnice III/23212 obcí Břasy“. Z majetku Plzeňského kraje bude do
majetku obce Břasy převeden bezúplatným převodem nebo darem pozemek p. č. 431/5
o výměře 604 m2, v k. ú. Břasy.

……………………………………
starosta
Ověřovatelé:
Vladimír Vávra

……………………………………….
místostarosta

František Běhounek

………………………………………

………………………………………
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