Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 25. května 2020
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 19:00 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 byly na úřední desce obce zveřejněny v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 16. června 2020 do 26. června 2020 (příloha č. 1). Závěrečný účet byl
vyvěšen na úřední desce i elektronicky od 2. června 2020. 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 Kounovský
(dovolená), pan Běhounek se dostaví později. Starosta informoval o hygienických opatřeních,
které byly zajištěny k dnešnímu jednání a požádal o jejich dodržování.
Jako zapisovatel se navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti –0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatel zápisu se navrhuje pan Ing. Radek Kočka a pan Michal Lauber.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2) Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání. Bez připomínek a návrhů k
dalšímu doplnění.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
Schválení programu jednání.
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
Usnesení z Rady obce Břasy od posledního jednání ZO.
Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
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6. Závěrečný účet obce Břasy za rok 2019.
7. Účetní závěrka obce Břasy za rok 2019.
8. Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2020 a rozpočtová opatření.
9. Schválení smlouvy o pachtu s obcí Bušovice a s obcí Všenice.
10. Schválení spoluúčasti na opravě cesty na Březinu.
11. Prodej části pozemku p. č. 1591/1 v k. ú. Kříše.
12. Příspěvek na vybavení JSDHO, schválení přijetí finančních dotací.
13. Diskuse.
14. Závěr jednání.
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 Mgr. Martin Caletka.
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

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Petr Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání
ZO.
Jednání rady proběhlo od minulého zasedání ZO jednou, a to 10. června 2020.
Bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání
ZO.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0
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5) Informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
Materiály z činnosti výborů a komisí zastupitelé obdrželi.
Stavební komise
 zápis z jednání stavební komise ze dne 3. 6. 2020
Finanční výbor
 zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 6. 2020
Kulturní komise
 zápis z jednání kulturní komise ze dne 27. 5. 2020
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
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V 19.30 hod. se dostavil pan František Běhounek – počet přítomných zastupitelů – 14.
6) Závěrečný účet obce Břasy za rok 2019
Zastupitelstvu obce se předkládá ke schválení Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2019.
V přiloženém materiálu jsou příjmy, výdaje, přehled zastaveného majetku, majetek obce,
přijaté dotace, poskytnuté dotace, hospodaření Základní školy a mateřské školy Stupno,
hospodaření Správy obecních lesů Břasy a hospodářská činnost Tebytu BTZ vše za rok 2019.
Krajský úřad Plzeňského kraje provedl přezkoumání hospodaření u obce Břasy za rok 2019.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky a v příloze se předkládá kompletní auditní zpráva.
Zastupitelstvu obce se doporučuje schválit Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2019, v kterém
jsou podstatné ekonomické údaje týkající se obce, bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce od 2. června 2020.
p. Caletka – proč jsou rozpočtované výdaje vyšší?
Starosta – je to zejména z důvodu rozpočtových změn, které proběhly v průběhu roku a dělají
se stejně jak na příjmech tak výdajích a tím se zachovává stejný schodek nebo přebytek
rozpočtu.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Břasy za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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7) Účetní uzávěrka Obce Břasy za rok 2019
Náklady hlavní činnost
Výnosy hlavní činnost
Výsledek hospodaření před zdaněním hl. čin.
Daň z příjmů hlavní činnost
Výsledek hospodaření po zdanění hlavní čin.

47 562 183,06 Kč
52 616 904,01 Kč
6 094 590,95 Kč
1 039 870,00 Kč
5 054 720,95 Kč

Náklady hospodářská činnost
Výnosy hospodářská činnost
Výsledek hospodaření hosp. činnost před zdan.
Daň z příjmů hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření hosp. činnosti po zdan.

787 998,32 Kč
714 085,40 Kč
- 73 912,92 Kč
0,00 Kč
- 73 912,92 Kč

Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2019.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2019. Obec
hospodařila se ziskem 5.054.720,95 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2019 bude
převeden na účet výsledek hospodaření minulých let.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2020 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 5/2020. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2020.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 5/2020
a čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2020.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0
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9) Schválení smlouvy o pachtu s obcí Bušovice a obcí Všenice
Zastupitelstvo obce Břasy dne 21. 5. 2020 schválilo zrušení příspěvkové organizace Správa
obecních lesů Břasy. Od 1. 7. 2020 přebírá všechna práva a povinnosti její zřizovatel obec
Břasy a díky tomu je třeba uzavřít nové a zaktualizované smlouvy o pachtu s obcemi
Bušovice a Všenice, kterým obhospodařujeme jejich lesy. Obdobně tyto smlouvy schvalují i
zastupitelstva obcí Bušovice a Všenice.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pachtu s obcí Bušovice a smlouvy o
pachtu s obcí Všenice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

10) Spoluúčast obce na opravě cest na Březinu
Obec Březina získala na rok 2020 dotaci od Plzeňského kraje ve výši 3.450.000 Kč na opravu
cesty ze Stupna na Březinu. Na získání této dotace se podílela i obec Břasy a obec Bezděkov a
je určena na opravu cesta ve Stupně za cementárnou až na Březinu. Je však nutná finanční
spoluúčast. Obec Břasy by zaplatila částku 1 mil. Kč obci Březina, které bude dotace
vyplacena a která bude jako největší vlastník realizovat výběrové řízení a opravy financovat.
Jedná se o přibližně 2 km asfaltového povrchu (Březina 1 km, Bezděkov a Břasy po 0,5 km).
Předpokládané náklady včetně DPH jsou cca 6 mil. Kč.
Proběhla diskuse zastupitelů ohledně rozsahu prací, povrchu komunikace, a to hlavně od
bývalé cementárny a využití vozovky. Zastupitelé požadují realizaci cesty pouze pro cyklisty
a vlastníky pozemků v části od přejezdu (u bývalé cementárny) k potoku. (Omezit značením,
kůly apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na opravě cesty Stupno – Březina, který
realizuje za přispění dotace Plzeňského kraje obec Březina, a to v celkové výši 1 mil. Kč.
Převedená částka obci Březina bude použita na uhrazení spoluúčasti na pracích
souvisejících s opravou cesty ze Stupna na Březinu na katastrálním území Stupno.
Hlasování
Pro - 13
Procházka)
Schváleno

Zdržel

Proti - 0

se

–

1

(p.

11) Prodej části pozemku p. č. 1591/1 v k. ú. Kříše
Paní Iveta Matějková, Na Roudné 324/176, Plzeň je majitelkou rekreační chaty č. E17 v k. ú.
Kříše u Korečnického mlýna. Žádá o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1591/1 v k. ú.
Kříše (jedná se o lesní pozemek) o výměře 40 m2 kolem této chaty na parcele č. st. 1591/4
(nemá žádný pozemek okolo). Rada obce nesouhlasí s prodejem, je možné pronajmout.
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Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1591/1 v katastrálním území
Kříše paní Ivetě Matějkové, Plzeň.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Příspěvek na vybavení JSDHO, schválení přijetí finančních dotací
Obec Břasy podala žádosti o dotaci z dotačního titulu: „2020 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ pro JSDHO Kříše a JSDHO Vranovice. V obou případech byla dotace
schválena, pro Kříše 11 tis. Kč a pro Vranovice 10 tis. Kč. Podmínkou uzavření smluv
o poskytnutí dotace je schválení přijetí dotace orgánem obce.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení
1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace na akci „Obec Břasy, JSDHO Kříše“ z
dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce Břasy ve výši 11 000 Kč.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení
1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace na akci „Obec Břasy, JSDHO Vranovice“ z
dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce Břasy ve výši 10 000 Kč.
Hlasování
Pro - 14
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti- 0

13) Diskuse
Starosta podal informace:
Od poloviny června jezdí v našich obcích autobusová doprava společnosti Arriva. Požádal
zastupitele, aby případné problémy oznámili na obecní úřad. Jedná se o nové autobusy,
jízdenky se nakupují v rámci pásma a není potřeba dále kupovat na vlak nebo MHD. Existují
jednodenní jízdenky i rodinné.
Byla zahájena jednání ohledně vzniku „Pošta – partner“ z pobočky pošty v Břasích. Měla by
mít rozšířenou nabídku i sortiment, například o potraviny a drogerii. O této změně bylo
jednáno už před několika lety a nyní dochází k realizaci.
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Pokračuje rekultivace skládky, je zrealizováno cca 70 % prací. Proběhla kontrola realizace
a financování z krajského úřadu. Po odklizení hlíny chceme také odvodnit a upravit louku pod
hřištěm, udělat tam parkoviště pro stavební obvod apod.
Ve škole začne od pondělí oprava sociálních zařízení. V ZŠ se budou opravovat také další dvě
třídy – podhledy, elektroinstalace, světla, malování. Proběhne oprava počítačové učebny
z daru PPG a odstranění vlhkosti jedné třídy.
V Mateřskou škole ve Stupně proběhne rekonstrukce školní zahrady.
Opravy místních komunikací proběhly na fotbalovém hřišti, deponii a „haldičkách“. Dále
v úseku pod hřbitovem a ve Kříších kolem zámečku bude proveden asfaltový postřik
komunikace.
Ultramarinka – probíhá sanace rybníků, kde budou osazeny schody, bylo vyvezeno bahno.
Dodělává se in-line dráha, v provozu je osvětlení areálu.
Vranovice – dodělává se fasáda v zadní části bývalé školy a budou se upravovat dvě lípy na
návsi (nebezpečná koruna stromů).
Byl pořízen nový traktor pro zajištění prací.
Bude provedena čerpací zkouška nového vrtu č. 4 (hloubka 80 m, voda při vrtání v 51 m)
V plánu jsou tři nová místa pro tříděný odpad. Odpadu přibývá, dává se i mimo sběrné
nádoby. V červenci proběhne vyhodnocení žádosti, zda dostaneme dotaci. Jedná se také o
rozšíření sběrného dvora a realizuje se váha ve sběrném dvoře. Zpracovává se seznam
žadatelů o kompostéry, ale vyhodnocení dotace proběhne až v únoru 2021 a realizace v 2.
pololetí 2021.
Terezka – v současné době se řeší odvolání občanů Vranovic jak pro výstavbu geologické
expozice, tak pro dokončení sanace důlního díla. Na Baště je již hodně zavezeno, vedeno je
řízení o zařízení na konečnou úpravu povrchu sanovaného území. Dosud nebyla firmou
realizována místní komunikace k benzince z Bašty.
Pokud by se v budoucnu jednalo o požadavek vlastníků pozemků o zavezení dalšího dolu,
vypracuje obecní úřad dopis, který bude rozeslán zastupitelům k dalším připomínkám a
návrhům.
Pí. Tomková – už jsou plány cyklostezek?
Starosta – máme je po šestém připomínkovém řízení, teď je celková mapa a na dalším se
pracuje. Musíme vytvořit 22 map do stojanů. Mapa je na stránkách Mikroregionu a chceme ji
také tisknout jako skládačku. Dodělávky budou trvat ještě cca 2 roky.
Pí. Vyčichlová – ve Stupně v zatáčce stojí autovrak?
Starosta – věc už řeší policie.
Dále bez dotazů.
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14) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.50 hod.
Zapsala: Marta Hricová, dne 27. 6. 2020

………………………………………..
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Radek Kočka

………………………………………….
…………………………………………

Michal Lauber
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 25. června 2020
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. 5/2020 a čerpání rozpočtu obce za
období 1-5/2020.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Ing. Radka Kočku a Michala Laubera
c) navržený plán jednání,
d) závěrečný účet obce Břasy za rok 2019 bez výhrad,
e) účetní uzávěrku obce za rok 2019,
f) vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2019. Obec hospodařila se ziskem
5.054.720,95 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2019 bude převeden na účet
výsledek hospodaření minulých let.
g) uzavření smlouvy o pachtu s obcí Bušovice a smlouvy o pachtu s obcí Všenice a
pověřuje starostu jejím podpisem,
h) spoluúčast na opravě cesty Stupno – Březina, který realizuje za přispění dotace
Plzeňského kraje obec Březina, a to v celkové výši 1 mil. Kč. Převedená částka obci
Březina bude použita na uhrazení spoluúčasti na pracích souvisejících s opravou cesty
ze Stupna na Březinu, na katastrálním území Stupno.
i) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo
usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace na akci „Obec Břasy, JSDHO
Kříše“ z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“. Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Břasy ve výši 11 000 Kč,
j) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo
usnesení 1480/20, poskytnutí účelové finanční dotace na akci „Obec Břasy, JSDHO
Vranovice“ z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
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povahy“. Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Břasy ve výši 10 000 Kč,

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e:
a) prodej části pozemku p. č. 1591/1 v katastrálním území Kříše paní Ivetě Matějkové,
Plzeň.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:
Ing. Radek Kočka

…………………………………….

Michal Lauber

…………………………………….
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