Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 29. dubna 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 20. dubna 2021
do 30. dubna 2021 (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 13 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven je pan Radek Franta,
pan František Běhounek se dostaví později.
Dále je přítomno
6 zaměstnanců obce. Starosta informoval o hygienických opatřeních a požádal o jejich
dodržování.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Tomáše Hůlku a pana Radka Kočku.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
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.
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. Směna pozemků mezi obcí Břasy a ČR - SPÚ.
7. Směna pozemků a prodej části pozemku v k. ú. Stupno.
8. Prodej pozemku p. č. 1087/1 v k. ú. Vranovice.
9. Změna č. 1 Územního plánu obce Břasy.
10. Čerpání rozpočtu obce za 1-3/2021 a rozpočtová opatření.
11. Udělení výjimky z vyhlášky č. 2/2017, O nočním klidu.
12. Žádosti o dotace na Ministerstvo financí
13. Způsob výběru zájemců o bydlení
14. Diskuse.
15. Závěr jednání.

Bez připomínek a návrhů na doplnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli pan David Cajthaml a pan Radek Franta.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což
potvrdili svými podpisy. Další připomínky k zápisu nebyly.
Starosta obce 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 – 13
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 rady proběhla v termínech: 10. března a 31. března.
p. Kounovský- pan Slezák porušuje pravidla silničního provozu, když parkuje
s kamionem méně než 5 m od hranice křižovatky.
Starosta – parkování bylo projednáno s Policií ČR, uvedli, že je kolem dost prostoru,
parkuje mimo vozovku, tedy bylo parkování povoleno a obec za to bude vybírat nájem.
Dále bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního
zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 13
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 3. 9. 2020,
- zápis z jednání kontrolního výboru 3. 12. 2020,
- plán činnosti na rok 2021.
Kulturní komise:
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 18. 2. 2021.
Stavební komise:
- zápis z jednání stavební komise ze dne 3. 3. 2021,
- zápis z jednání stavební komise ze dne 30. 3. 2021.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené podklady a informace z jednání výborů
zastupitelstva a komisí rady.

Hlasování
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
V této fázi jednání se dostavil člen ZO pan František Běhounek. Celkový počet
přítomných členů ZO je 14.
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6) Směna pozemků mezi obcí Břasy a Českou republikou - SPÚ
Obec Břasy vybudovala průzkumný vrt na pozemku p.č. 837 v k.ú. Újezd u Svatého Kříže, dále
provozuje skládku na pozemcích p. č. 330/1 a 1069/2 v k. ú. Stupno, dlouhodobě udržuje
pozemky p. č. 579 a 1179 též v k. ú. Stupno. Ve Vranovicích je místní komunikace v majetku
obce přerušena pozemkem p. č. 1135/17. Všechny tyto pozemky jsou majetkem státu a spravuje
je Státní pozemkový úřad. Na žádost obce o převod těchto pozemků obci jsme získali odpověď,
že převod lze řešit pouze směnou za zemědělskou půdu. Výměra převáděných pozemků musí
být s ohledem na bonitu 1,3 – 1,5 násobek půdy požadované. Byly navrženy pozemky p. č. 724
a 728 v k. ú. Břasy, které jsou vedeny jako orná půda a oba se nachází na hranici s katastrem
Přívětice, pro obec nejsou nijak využitelné. Dále byl navržen pozemek p. č. 487/1 v k. ú.
Bezděkov u Radnic. K tomuto pozemku není přístup, nachází se v lánu, navíc je mimo katastr
obce a obec z něj platí daň z nemovitosti. Pozemky jsou přehledně uvedeny v tabulce.
Majetek Obce Břasy
p.č. 728 ........................ k.ú. Břasy ............................................... 682 m2
p.č. 724 ........................ k.ú. Břasy ............................................. 5429 m2
p.č. 487/1 ..................... k.ú. Bezděkov u Radnic ....................... 2795 m2
Celkem ........................ ............................................................. 8906 m2
Majetek Státního pozemkového úřadu
p.č. 837 ........................ k.ú. Újezd u Sv. Kříže ......................... 1296 m2......... vrt
p.č. 330/1 ..................... k.ú. Stupno ........................................... 2743 m2......... bioskládka
p.č. 1069/2 ................... k.ú. Stupno ............................................. 122 m2......... bioskládka cesta
p.č. 579 ........................ k.ú. Stupno ........................................... 1273 m2......... zatáčka kurty
p.č. 1179 ...................... k.ú. Stupno ............................................. 217 m2......... zatáčka kurty
p.č. 1135/17 ................. k.ú. Vranovice u Břas ............................ 398 m2......... cesta Vranovice
Celkem ........................ ............................................................. 6049 m2
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků z majetku obce Břasy p. č. 728 o výměře
682 m2, p. č 724 o výměře 5429 m2 oba v k. ú. Břasy a pozemku p. č. 487/1 o výměře 2795
m2 v k. ú. Bezděkov u Radnic za pozemky v majetku České republiky – Státní pozemkový
úřad p. č. 837 o výměře 1296 m2 v k. ú. Újezd u Svatého Kříže, p. č.330/1 o výměře 2743
m2, p. č. 1069/2 o výměře 122 m2, p. č. 579 o výměře 1273 m2 a p. č. 1179 o výměře 217 m2
vše v k. ú. Stupno a p. č. 1135/17 o výměře 398 m2 v k. ú Vranovice u Břas.

Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Směna pozemku a prodej části pozemku v k. ú. Stupno
Na jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2021 byl projednán návrh směny pozemku manželů
Maškových, Stupno 16, p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417 m2 (jedná se o část místní
komunikace „V Loužku“) za část pozemku p. č. 122/4 v k. ú. Stupno ve stejné výměře tj. 417
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m2. Zbytek pozemku p. č. 122/4 (196 m2) byl zvlášť nabídnut k prodeji. Manželé Maškovi
pozemek v Loužku p. č. 612/2 převedli na svého syna Jaromíra Maška, Stupno 16, proto je
nutné zrušit (revokovat) usnesení z 25. 2. 2021. Nový nabyvatel, pan Jaromír Mašek souhlasí
s navrženou směnou. Návrh prodeje zbylé části pozemku p. č. 122/4 v k. ú. Stupno o výměře
196 m2 byl schválen radou obce dne 10. 2. 2021 a řádně zveřejněn a jako jediný požádal
o prodej pan Jaromír Mašek. Dle znaleckého posudku je stanovena cena části pozemku p. č.
122/4 na 23.000 Kč, což je 117 Kč/m2. Cena znaleckého posudku je 1.500 Kč a vklad do
katastru nemovitosti 2.000 Kč, celkem tedy 26.500 Kč. Vzhledem k tomu, že pozemek p. č.
612/2 byl dlouhodobě využíván jako místní komunikace, Maškovi za něj platili daň a přes 30
let neobdrželi od obce žádný nájem, požaduje p. Mašek přihlédnutí k vzájemnému vyrovnání.
Navrhuje se směna pozemků s doplatkem zbylé části pozemku obci Břasy od pana Maška ve
výši 15.000 Kč. Ostatní náklady na znalecký posudek a vklad do KN uhradí obec.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzhledem ke změně majitelů pozemku schvaluje zrušení usnesení
z jednání zastupitelstva obce číslo 2/j ze dne 25. 2. 2021.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417 m2
v majetku pana Jaromíra Maška, Stupno 16 za pozemek p. č. 122/4 v k. ú. Stupno
o výměře 613 m2 v majetku obce Břasy s doplatkem za zbylou část pozemku p. č. 122/4
v k. ú. Stupno o výměře 196 m2 obci Břasy ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Cenu za znalecký posudek, vklad do KN a zpracování smlouvy uhradí obec
Břasy.

Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Prodej pozemku p. č. 1087/1 v k. ú. Vranovice u Břas
Slečna Nikol Kodrlová, Stupno 84 žádá o odprodej pozemku v majetku obce p. č. 1087/1 v k.
ú. Vranovice u Břas o výměře 444 m2. Pozemek je dlouhodobě zaplocen s pozemkem pana
Zdeňka Tenka, bytem Praha. Ten o pozemek nemá zájem. Současně sousedí s pozemkem p. č.
1087/2 v majetku manželů Svobodových, Vranovice 16, kteří jsou prarodiči slečny Kodrlové a
přes jejich pozemek je jediný přístup k obecnímu pozemku. Zjištěná cena pozemku dle
znaleckého posudku činí 37.340 Kč. Tržní hodnota dle znaleckého posudku činí 178.000 Kč.
Náklady na vyhotovení posudku jsou 1.500 Kč a na vklad do katastru nemovitostí 2.000 Kč.
Celkem 181.500 Kč, navrhuje se prodat za celkovou cenu 195.000 Kč. Cena vychází cca
440 Kč/m2. Záměr byl projednán na jednání rady obce dne 10. 2. 2021 se souhlasným
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vyjádřením k prodeji a byl řádně zveřejněn na úřední desce a o nákup požádala jen Nikol
Kodrlová.
Bezu dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1087/1 v katastrálním území
Vranovice u Břas, o výměře 444 m2 slečně Nikol Kodrlové, Stupno 84 za cenu 195.000 Kč.
Cenu za znalecký posudek, vklad do KN a zpracování smlouvy uhradí obec Břasy.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

9) Změna č. 1 Územního plánu obce Břasy
Zastupitelstvo obce dne 12. 9. 2019 schválilo na základě obdržených požadavků a potřeb obce
realizaci změny Územního plánu obce Břasy. Bylo jednáno s obcí s rozšířenou působností
(MěÚ Rokycany) ohledně postupu realizace. Během doby došly další požadavky a upřesnění
na změny ÚP. V příloze jsou aktuálně doplněné požadavky na změnu územního plánu. Změnu
č. 1 Územního plánu obce Břasy bylo dohodnuta s ORP realizovat prostřednictvím tzv.
„létajícího pořizovatele“, což je osoba, která má příslušné oprávnění pro pořizování územních
plánů a jejich změn. Smlouva byla odsouhlasena v RO a podepsána s p. Pelechem. O vyjádření
k navrhovaným změnám ÚP byly již odeslány některé dopisy příslušným úřadům. Pro další
průběh je nutné schválit níže uvedená usnesení.
V průběhu přípravy materiálů byla obci předložena nabídka na výstavbu diskontní prodejny
Norma, za předpokladu, že obec zajistí a prodá vhodný pozemek o výměře min 5 000 m2 pro
její výstavbu (včetně parkoviště). Jako vhodná lokalita jsou pozemky pod hřištěm NH parc. č.
111/1 a 111/2 v katastrálním území Stupno s celkovou výměrou 6 729 m2. Pozemky jsou
majetkem obce, jsou zde veškeré sítě na které je možné se napojit, dostupnost z Břas i ze Stupna
je podobná. V územním plánu je pozemek 111/1 veden jako plocha S 19 parkoviště, což je
v souladu se záměrem a pozemek 111/2 jako plocha S 10 plochy občanského vybavení – sport
(hřiště). K realizaci záměru je tedy nutná změna vymezení plochy S10 na plochu občanského
vybavení – obchod. V případě souhlasu ZO bude tato změna ještě do změny č. 1 územního
plánu doplněna. Kopie příslušné části územního plánu je v samostatné příloze.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení ZO č. 2i) ze dne 12. 9. 2019 ohledně
pořízení změny územního plánu obce.
Hlasování:
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Břasy zkráceným
postupem dle § 55a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a jejím obsahu dle přílohy tohoto usnesení.
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Hlasování
Pro – 14
Návrh usnesení:

Proti – 0

Zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Mgr. Miroslava Kroce jako určeného zastupitele
ve věci pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Břasy.

Hlasování
Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 1
(M. Kroc)

Schváleno
10) Čerpání rozpočtu obce za 1-3/2021 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 1 a 2. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-3/2021.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 1/2021
a 2/2021 a čerpání rozpočtu obce za období 1-3/2021.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

11) Žádost SDH Břasy o výjimku z OZV obce Břasy č. 2/2017 o nočním klidu
SDH Břasy žádá o udělení výjimky z OZV 2/2017 O nočním klidu z důvodu konání akce
spojené s produkcí hudby konané ve venkovních prostorách obce Břasy (fotbalové hřiště
v Břasích). Výjimka je žádána na 19. 6. 2021 od 22:00 do 02:00 dne 20. 6. 2021.
Bez dotazů a připomínek.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje udělení výjimky z vyhlášky obce Břasy č. 2/2017,
O nočním klidu, pro SDH Břasy s tím, že doba nočního klidu z 19. na 20. června 2021
bude v místě akce zkrácena na dobu
od 02:00 do 06:00 hod.
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Zároveň SDH Břasy v případě pořádání akce musí zajistit veškeré tou dobou požadované
epidemiologické povinnosti.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

12) Žádosti o dotace na Ministerstvo financí
Ministerstvo financí vypsalo dotační programy Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury a Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí. První z dotací se hodí na stavební úpravy ve Stupně č. p. 181 – změna účelu
užívání části budovy na byty a druhou z dotací lze využít na opravu elektroinstalace, vody a
odpadů v třídách, rekonstrukci šatny a chodeb v ZŠ Stupno u kostela. Jedním z požadavků je
schválení investičního záměru zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání investičního záměru v programu 29822, výzva č.9
„Stavební úpravy a změna účelu užívání Stupno 181“ na Ministerstvo financí.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání investičního záměru v programu 29822, výzva č.8
„Oprava havarijního stavu v ZŠ Stupno“ na Ministerstvo financí.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Způsob výběru zájemců o bydlení a stanovení výše nájemného
Obec má jednoduchý dokument (pravidla) z roku 2019 na schvalování výběru zájemců o
bydlení. Při zajišťování podkladů pro dotaci MF je jednou z podmínek doložit, jak probíhá
schvalování výběru zájemců o byt a požadavkem je schválení od zastupitelstva obce (tento
požadavek je nad rámec zákona, ale MF toto požaduje). Byly doplněny pravidla z roku 2019 a
tento dokument (Způsob výběru zájemců o bydlení a stanovení výše nájemného) se předkládá
ZO ke schválení. Obec má jen 8 bytů a téměř žádný výběr radou obce neprobíhá, protože si
současní nájemníci byt drží a respektují postupnou úpravu zvyšování nájemného.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Způsob výběru zájemců o bydlení a stanovení
výše nájemného a pověřuje výkonem tohoto výběru a stanovením výše nájemného radu
obce.

Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14) Diskuse
Školství postupně z on-line výuky přechází na prezenční, provoz v mateřských školkách se
rozběhl od pondělí 26. 4., do 1. stupně chodí žáci střídavě a do 2. stupně začnou od 3. 5.
Probíhají zápisy do MŠ a 1. třídy. Starší žáci a středoškoláci spíše patrně z nudy dělají různě
po obci nepořádek.
Pokračuje oprava prostor ve zdravotním středisku ve Stupně na zubní ordinace. Počítáme
s dokončením prací koncem května a bude následovat kolaudace a vybavení prostor. Samotné
fungování ordinací je plánováno nejdříve na září, říjen 2021, probíhá výběrové řízení a jednání
s pojišťovnami, obec bude včas informovat o možnosti se registrovat k zubařům.
V dolním Stupně se dokončilo prodloužení vody a kanalizace ve směru na Všenice a vodovodní
spojka se začne realizovat v Břasích 247, 286. Kompletní rekonstrukcí za více jak 1 mil. Kč
prošla zastaralá úpravna vody, bylo realizováno na poslední chvíli (slabá síla stěn, nefunkčnost
ventilů po 40 letech fungování).
Došlo k výměně nevyhovujícího osvětlení ve Střediskové knihovně ve Stupně včetně zateplení
stropu a drobné úpravy se musí ještě realizovat ve sklepu (vedení vody, zprovoznění hydrantů,
průtok dešťové vody sklepem).
Došlo k opravě poškozené dlažby v DPS 300 (odskákaná dlažba), zrealizoval se krátký chodník
na konci Břas u DPS a parkoviště u vojenských bytovek. Také je z větší části zrealizován
chodník s autobusovou zastávkou ve Stupně směrem na Plzeň (autobus zde již zastavuje a
dodělána bude samotná zastávka). V květnu se počítá začít s realizací chodníku od křižovatky
na Kříše.
Začala se dělat zídka na hřbitově. Ve Vranovicích se opravuje místní komunikace za hospodou
a připravuje se dodělání fasády bývalé školy.
Obec má ještě několik volných kompostérů o objemu 1.000 a 2.000 litrů. Budou se občanům
předávat do výpůjčky, zájemci nechť se hlásí co nejdříve na obecním úřadě (zajišťuje Ing.
Lorencová).
Byl schválen nový zákon o odpadech, který přináší řadu změn. Postupně OÚ zpracovává návrh
vyhlášek a zastupitelům bylo zasláno k připomínkám (zaslat do 15. 5.). Bude se rozšiřovat
sběrný dvůr o rampu, probíhá monitoring skládky a aktualizace předpisů na skládku.
Lesní hospodářství zanechalo z minulého roku téměř 11 ha vytěžené kůrovcové plochy.
Podařilo se vysadit cca 62 tisíc nových stromků a téměř všechny holiny jsou tedy osazené
hlavně smrkem, borovicí, bukem a dubem. V lesní školce se připravuje výsev dalších cca 50
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tis. stromů a budeme čekat jaký bude na lýkožrouta letošní rok. Bohužel vlivem sucha usychají
i další stromy, hlavně borovice.
Situace s koronavirem se postupně zlepšuje, nejvíce aktuálně nakažených bylo začátkem března
(přes 60 občanů). Od dubna již aktuální denní počet nakažených nepřesáhl číslo 15 a statistika
uvádí k 28. 4. 2021 jen 5 nakažených v obci, a že se za duben nakazilo jen 13 občanů. Celkem
nemoc prodělalo dle statistik 395 občanů, 27 muselo být hospitalizováno, naočkovaných je
kolem 400 občanů. Nadále dodržujme základní pravidla (ruce, rouška, rozestup).
Občané, spolky, zaměstnanci obce pomohli s úklidem některých částí obce od odpadků.
Připraveno je ke schválení hospodaření obce za rok 2020 po proběhlém auditu bez závad.
Obec se přihlásila do soutěže Zlatý erb – jedná se o soutěž www stránek obcí a měst, došlo
k aktualizaci obecních stránek, případné nepřesnosti nebo připomínky hlaste p. Plzákovi.
Do 11. 5. 2021 probíhá sčítání lidu, domů a bytů, snad už všichni zaslali, případně pomozte.
p. Hůlka – kdy budou k dispozici kompostéry?
Starosta – kompostéry by měly být k dispozici v červnu, pravděpodobně je budeme rozvážet.
Mohou získat občané s trvalým pobytem v obci.
p. Kočka – jak kompostéry vypadají?
Starosta – kompostéry mají objem 1 000 a 2 000 litrů, průměr základny je cca 130 a 180 cm.
Výška cca 110 cm.
p. Caletka – na Křemeláku je v současné době velký nepořádek, chybí tam koš, zůstal jen
kovový základ, lahve od pití se povalují všude.
Starosta – koš zkontrolujeme a opravíme (doplníme) a úklid je plánován na příští týden.
V současné době jsou problémy s dětmi, které nechodí do školy a pohybují se v těchto místech.
Nepořádek uklízíme i na Ultramarince, dojíždí tam na kontroly i policie.
Dále bez dotazů a připomínek.

15) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce je
plánováno na 24. června 2021 v 18:30 hod. v Prokopcovně a jednání zakončil v 20:10
hod.

Zapsala: Marta Hricová, dne 1. května 2021
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……………………………………
Starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….
Místostarosta

Ing. Radek Kočka

……………………………………

Ing. Tomáš Hůlka

……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 29. dubna 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 schválené radou obce č. 1/2021 a 2/2021 a čerpání rozpočtu
obce za období 1-3/2021.

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Ing. Radka Kočku a pana Ing. Tomáše Hůlku,
c) navržený program jednání,
d) směnu pozemků z majetku obce Břasy p. č. 728 o výměře 682 m2, p. č 724 o
výměře 5429 m2 oba v k. ú. Břasy a pozemku p. č. 487/1 o výměře 2795 m2 v k.
ú. Bezděkov u Radnic za pozemky v majetku České republiky – Státní
pozemkový úřad p. č. 837 o výměře 1296 m2 v k. ú. Újezd u Svatého Kříže, p.
č.330/1 o výměře 2743 m2, p. č. 1069/2 o výměře 122 m2, p. č. 579 o výměře
1273 m2 a p. č. 1179 o výměře 217 m2 vše v k. ú. Stupno a p. č. 1135/17 o výměře
398 m2 v k. ú Vranovice u Břas,
e) zrušení usnesení z jednání zastupitelstva obce číslo 2/j ze dne 25. 2. 2021,
f) směnu pozemku p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417 m2 v majetku pana Jaromíra
Maška, Stupno 16 za pozemek p. č. 122/4 v k. ú. Stupno o výměře 613 m2 v majetku
obce Břasy s doplatkem za zbylou část pozemku p. č. 122/4 v k. ú. Stupno o výměře
196 m2 obci Břasy ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cenu za
znalecký posudek, vklad do KN a zpracování smlouvy uhradí obec Břasy,

g) prodej pozemku p. č. 1087/1 v katastrálním území Vranovice u Břas, o výměře
444 m2 slečně Nikol Kodrlové, Stupno 84 za cenu 195.000 Kč. Cenu za znalecký
posudek, vklad do KN a zpracování smlouvy uhradí obec Břasy,
h) zrušení usnesení ZO č. 2i) ze dne 12. 9. 2019 ohledně pořízení změny územního
plánu obce,
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i) pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Břasy zkráceným postupem dle § 55a
odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a jejím obsahu dle přílohy tohoto usnesení,
j) Ing. Mgr. Miroslava Kroce jako určeného zastupitele ve věci pořizování Změny
č. 1 Územního plánu obce Břasy,
k) udělení výjimky z vyhlášky obce Břasy č. 2/2017, O nočním klidu, pro SDH
Břasy s tím, že doba nočního klidu z 19. na 20. června 2021 bude v místě akce
zkrácena na dobu od 02:00 do 06:00 hod.,
l) podání investičního záměru v programu 29822, výzva č. 9 „Stavební úpravy a
změna účelu užívání Stupno 181“ na Ministerstvo financí,
m) podání investičního záměru v programu 29822, výzva č. 8 „Oprava havarijního
stavu v ZŠ Stupno“ na Ministerstvo financí,
n) předložený Způsob výběru zájemců o bydlení a stanovení výše nájemného a
pověřuje výkonem tohoto výběru a stanovením výše nájemného radu obce.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
…………………………………….
…………………………………….
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