Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 25. února 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 16. února 2021 do 26. února 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
12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven je pan
Radek Kočka a pan František Běhounek ze zdravotních důvodů. Pan Martin Caletka se
dostaví později. Dále je přítomno 6 zaměstnanců obce a dva občané. Starosta
informoval o hygienických opatřeních a požádal o jejich dodržování.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Davida Cajthamla a pana Radka Frantu.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro – 12
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 Lesy ČR s.p.
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.
8. Smlouva o zajištění pečovatelské služby pro obec Bušovice.
9. Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2020 a rozpočtová opatření.
10. Dotace a podpora pro spolky na rok 2021.
11. Dotace na dopravní obslužnost v roce 2021.
12. Komplexní pozemkové úpravy Stupno – odkup pozemků.
13. Komplexní pozemkové úpravy Stupno – směna pozemku pod místní komunikací.
14. Plánovací smlouva na výstavbu infrastruktury v k. ú. Stupno.
15. Diskuse.
16. Závěr jednání.

Bez připomínek a návrhů na doplnění.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán jednání.
Hlasování
Pro - 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedla paní Bc. Jana Tomková a paní Ludmila
Vyčichlová. 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 – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V této fázi jednání, v 18:40 se dostavil pan Martin Caletka. Celkový počet členů
ZO - 13
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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: 16. prosince 2020, 13. ledna 2021 a 10. února
2021.
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:
Stavební komise:
- zápis z jednání stavební komise ze dne 2. 12.2020
- zápis z jednání stavební komise ze dne 6. 1. 2021
- zápis z jednání stavební komise ze dne 3. 2. 2021
Finanční výbor:
- zápis z jednání finančního výboru 10. 2. 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
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Směna pozemků mezi obcí Břasy a Lesy České republiky, s.p.
S Lesy České republiky je projednávána směna pozemků k sjednocení majetků obou
zúčastněných. Návrh na směnu pozemků je dále v textu a mapové podklady v příloze.
Pozemky LČR
p.č. 380/1, k.ú. Břasy .................................................................................. 5.748 m2
p.č. 383/1, k.ú. Břasy .................................................................................. 9.058 m2
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p.č. 1198, k.ú. Stupno ....................................................................................... 86 m2
Pozemky se nachází vedle volnočasového areálu Ultramarinka a sousedí s lesy, které jsou
majetkem obce.
p.č. 665/13, k.ú. Vranovice u Břas ............................................................. 2.744 m2
p.č. 1145/1, k.ú. Vranovice u Břas ................................................................ 396 m2
p.č. 1145/2, k.ú. Vranovice u Břas ................................................................ 667 m2
p.č. 1145/3, k.ú. Vranovice u Břas ................................................................... 70 m2
Jedná se o pozemky cesty v obecním lese ve Vranovicích, kde LČR žádné lesy nemají.
Celkem pozemky LČR ke směně mají výměru 18 613 m2.
Pozemky Obec Břasy
p.č. 396, k.ú. Břasy ..................................................................................... 4.700 m2
p.č. 269/1, k.ú. Stupno ............................................................................... 14.533 m2
Poznámka: z pozemku 269/1 bude před směnou oddělena část o výměře cca 57 m2, na které se
nachází přístupová komunikace ke sběrnému dvoru.
Oba pozemky sousedí s lesy v majetku LČR.
Celkem pozemky obce Břasy ke směně mají výměru 18 769 m2. (Po oddělení výměra cca
18 712 m2)
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků v majetku Lesů České republiky s. p. a to
pozemek p. č. 380/1 a 383/1 v k. ú. Břasy, p. č. 1198 v k. ú. Stupno, p. č. 665/13, 1145/1,
1145/2 a 1145/3 v k. ú Vranovice u Břas o celkové výměře 18.613 m2 za pozemky
v majetku obce Břasy p. č. 396 v k. ú. Břasy a p. č. 269/1 v k. ú. Stupno po oddělení části
o výměře cca 57 m2, na které se nachází místní komunikace ke sběrnému dvoru a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Dle novely zákona o místních poplatcích bylo třeba doplnit ve vyhlášce o místním poplatku z
pobytu v článku 1, odstavci 1 zpřesnění, že se poplatek nevztahuje na pobyt ve zdravotnickém
zařízení.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním
poplatku z pobytu.

Hlasování
Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Schváleno
8) Slouvu o zajištění pečovatelské služby pro obec Bušovice
Starosta obce Bušovice požádal o využití naší Pečovatelské služby Břasy pro její občany.
Plzeňský kraj tuto činnost podporuje. Rada obce doporučila předložení návrhu Smlouvy o
zajištění pečovatelské služby pro Bušovice Zastupitelstvu obce Břasy ke schválení. Návrh
smlouvy je přiložen. Zastupitelstvo obce Bušovice již smlouvu schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění pečovatelské služby
pro obec Bušovice.

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Zdržel se – 0

Proti - 0

9) Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2020 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 12. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření a zároveň
se předkládá na vědomí čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2020.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 12/2020
a čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2020.

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

10) Dotace a podpora pro spolky na rok 2021
Obec Břasy obdržela v řádném termínu žádosti o dotaci od 21 organizací (spolků), tyto
žádosti byly posouzené, zda obsahují všechny náležitosti, na jaké účely spolek žádá a také,
zda žadatelé řádně vyúčtovali přidělené dotace za rok 2020 (vyúčtování je stručně uvedeno
v přiložené tabulce). Dle žádostí a dle možnosti rozpočtu byla jednotlivým žadatelům
navržena výše dotace na rok 2021, viz další list přiložené tabulky. Návrh byl projednán na
radě obce dne 10. 2. 2021, kde rada schválila následující dotace do výše 50 tis. Kč na rok
2021:
Motoklub Kříše
SK Břasy
TJ Sokol Břasy
TJ Sokol Vranovice
TJ Baník Kříše

40 000 Kč
11 000 Kč
40 000 Kč
33 000 Kč
40 000 Kč
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SDH Břasy
SDH Kříše
SDH okrsek č. 5
Psí sporty Žabka
SPORT PULEX
Indiánské léto
ČSOP
Český rybářský svaz
Český svaz chovatelů
Centrum pro zdravotně postižené
Linka bezpečí
Dohnalíková A.

8 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
14 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
8 000 Kč

Zastupitelstvu se předkládá schválit dotace pro spolky, kde rada obce navrhuje schválení
dotace na rok 2021 vyšší jak 50 tis. Kč. Jedná se o následující organizace:
Author Team Stupno
SSK Stupno
TJ Sokol Stupno
SK Primalex Břasy

100 000 Kč
80 000 Kč
68 000 Kč
67 000 Kč

Celkem je navržena k rozdělení částka 573.000 Kč. Dále bude dle možností obec zajišťovat
zlepšování sportovního prostředí dle zastupitelstvem schváleného Plánu rozvoje sportu v obci
Břasy na roky 2018 – 2025.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování dotací za rok 2020, schválení
jednotlivých dotací radou obce pro rok 2021 a schvaluje dotace z rozpočtu obce na rok
2021 pro následující spolky:
Author Team Stupno
100 000 Kč,
SSK Stupno
80 000 Kč.
TJ Sokol Stupno
68 000 Kč,
SK Primalex Břasy
67 000 Kč,

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

11) Dotace na dopravní obslužnost v roce 2021
Každý rok poskytujeme Plzeňskému kraji účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
autobusů a vlaků pro naše občany. Hradíme jenom zanedbatelnou část celkových nákladů.
V roce 2021 se bude jednat o částku 125 730 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2021.

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

12) Komplexní pozemkové úpravy Stupno – odkup pozemků
Obec Břasy opakovaně projednávala s panem Janem Bauerem, Praha realizaci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Stupno. Pan Bauer je zhruba z poloviny vlastníkem pozemků pod
současným a nově navrhovaným rybníkem směrem ke Všenicím (viz následující obrázek).
Současný rybník je navíc v havarijním stavu. Obec žádá v rámci komplexních pozemkových
úprav opravu stávajícího rybníka a výstavbu nového rybníka. Stát může stavbu finančně
podpořit až do 100 % nákladů, které se odhadují na 15 – 25 miliónů. Podmínkou ale je, že
všechny pozemky bude vlastnit obec. Vzhledem k tomu, že obec nedisponuje
vhodnými volnými pozemky k výměně s panem Bauerem, byl navržen odkup pozemků. Jedná
se o 14 pozemků – p. č. 550/1, 550/3, 937/8, 937/9, 963/4, 973/3, 973/11, 973/12, 973/14,
973/21, 973/22, 973/24, 973/25, 973/26 o celkové výměře 12.149 m2. Pan Bauer požaduje za
prodej 1 milion Kč což vychází na 82,31 Kč/m2. Dle znaleckého posudku č. 2972/8/2021
vypracovaného p. Vlastimilem Sýkorou je celková tržní cena všech 14 pozemků stanovena na
987.000 Kč. Znalecký posudek a situace rybníků jsou uvedeny v přílohách tohoto bodu.
Pozemkové úpravy ve Stupně započaly v roce 2015 (přípravy již 2012) a dosud se dohaduje
konečné uspořádání mezi téměř 200 vlastníky.
Výše uvedený nákup pozemků pomůže následujícím věcem:
Obec se stane vlastníkem rybníka a plochy pro nový rybník. Zde má obec možnost využít
zpracování projektu a realizaci rybníků od SPÚ. Hlavně se jedná o generální opravu
současného rybníka v havarijním stavu.
Rybníky se nacházejí hned za ČOV. Při havárii ČOV by obec případnému cizímu vlastníku
hradila škody. Obec nemůže ovlivnit velké deště apod.
Dokončením pozemkových úprav dojde k výměně pozemků na řadě místních komunikací a
zájmových místech pro obec (MK na Březinu, loužek, cesta na ČOV, ČOV, cesta za
cementárnou, cesta pod hřbitovem a k čerpací stanici odpadních vod, cesta na Všenice apod.).
Na dokončení poslední pozemkové úpravy v obci čeká téměř 200 majitelů pozemků, zvláště
našich občanů již desítky let (zpřístupnění pozemků).
Za odvedené práce na Komplexních pozemkových úpravách ve Stupně již stát uhradil 730 tis.
Kč a práci několika úředníků.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p. č. 550/1, 550/3, 937/8, 937/9, 963/4,
973/3, 973/11, 973/12, 973/14, 973/21, 973/22, 973/24, 973/25, 973/26 v k. ú. Stupno o
celkové výměře 12.149 m2 od pana Jana Bauera, Praha za cenu 1.000.000 Kč pro
realizaci rybníků v rámci komplexních pozemkových úprav a pověřuje starostu
podpisem.
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Hlasování
Pro - 12
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 1 (Ing. Hůlka)

13) Komplexní pozemkové úpravy Stupno – směna pozemku pod místní
komunikací
Manželé Maškovi, Stupno 16 jsou majiteli pozemku p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417
m2. Jedná se o část místní komunikace „V Loužku“. Již dlouhodobě se s nimi řeší převod
tohoto pozemku do majetku obce. V rámci komplexních pozemkových úprav bylo manželům
Maškovým navržena směna pozemku za p. č. 122/4 v k. ú. Stupno ve stejné výměře tj. 417
m2. Zbytek pozemku p. č. 122/4 (196 m2) bude geometricky oddělen a zvlášť prodán. Záměr
směny i prodeje byl zveřejněn.

Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417 m2
v majetku manželů Maškových, Stupno 16 (SJM) za část pozemku p. č. 122/4 v k. ú.
Stupno o výměře 417 m2 v majetku obce Břasy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

14) Plánovací smlouva na výstavbu infrastruktury v k. ú. Stupno
Petr Auterský, Praha provádí zasíťování devíti stavebních parcel na rozděleném pozemku p. č.
97/1 v katastrálním území Stupno. Předkládá obci plánovací smlouvu na budoucí vypořádání
vlastnictví k nově budovaným sítím. Předmětem smlouvy je závazek stavebníka vybudovat
vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, plynovod a komunikaci. Po kolaudaci těchto staveb
stavebník daruje (s výjimkou plynofikace) tuto infrastrukturu a pozemek pod komunikací obci
Břasy. Návrh plánovací smlouvy je přílohou materiálu.

Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření předložené plánovací smlouvy na výstavbu
infrastruktury k nové výstavbě rodinných domů včetně bezúplatného převodu pozemku
pod místní komunikací p. č. 97/1 v k. ú. Stupno a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Hlasování
Pro - 13
Schváleno

Proti - 0

Zdržel se – 0

15) Diskuse
Rekultivace skládky byla dokončena rozhodnutím o třetí fázi skládky – jedná se o údržbu
tělesa a monitoring po dobu 30 let.
Proběhla platba občanů za komunální odpad a psy, následně proběhne kontrola, kdo ještě
místní poplatek neuhradil.
Zpracovávalo se vyúčtování za rok 2020, inventarizace majetku obce a žádosti o finanční
prostředky na rok 2021 (dotace).
Byla dodělána výměna kotle v ZŠ u kostela, firma Borgers podpořila MŠ Stupno dotací na
výměnu koberců ve třídách – práce jsou již zrealizované.
Školství pořád převážně funguje on-line, jak MŠ Břasy, tak MŠ Stupno prošla již karanténou.
Začala se oprava prostor ve zdravotním středisku ve Stupně na zubní ordinace. Po stavebních
úpravách a kolaudaci musí dojít k vybavení prostor a samotný rozjezd ordinací je plánován
nejdříve po letních prázdninách, obec bude včas informovat o možnosti se registrovat k
zubařům.
V dolním Stupně se realizuje prodloužení vody a kanalizace ve směru na Všenice a
vodovodní spojka se bude realizovat také v Břasích 247, 286.
Došlo k částečné výměně nevyhovujícího osvětlení ve Střediskové knihovně ve Stupně včetně
zateplení stropu.
Úpravy sociálních zařízení v DPS proběhly u tří bytů, bylo vyměněno venkovní osvětlení
v DPS 300 za LED osvětlení a také bude nutné opravit poškozený vchod do budovy
(odskákaná dlažba).
Podepsána je realizace krátkého chodníku v Břasích u DPS a parkoviště u vojenských
bytovek.
K realizaci chodníku a zastávky autobusu dojde také ve Stupně za železničním přejezdem
směrem na Plzeň.
Situace s koronavirem je následující: v minulém roce bylo nejvíce pozitivních v obci 19. 10.
2020 a to 38 občanů, k 9. 12. 2020 už bylo evidováno jen 5 pozitivních občanů na covid, od
poloviny ledna ale počet pozitivních občanů narůstá, k 23. 2. 2021 je evidováno 39
pozitivních občanů, nemoc prodělalo dle statistik přes 260 občanů, 16 muselo být
hospitalizováno. Dodržujme základní pravidla pro koronavir (ruce, rouška, rozestup), pokud
nám hygiena něco nařídí, dodržujme to, chraňme se rouškou, pomáhejme potřebným,
zbytečně se nestresujme, nutný je i pohyb na vzduchu, ale v dostatečné vzdálenosti.
Akce
Akce jsou zatím rušeny. Plán akcí byl zpracován, ale nebyl ani moc propagován, protože
nelze naplňovat.
Připravuje se zpracování Zpravodaje – dodat do 1. 3. 2021 podklady p. Hricové.
Je instalována výstava J. A. Komenského v K21, možné domluvit prohlídku s p. knihovnicí.
p. Hůlka – v ulici pod Ultramarinkou je v současné době velký provoz automobilů, bylo by
vhodné umístit retardér.
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Starosta – podněty k usměrnění dopravy této lokality máme, budeme řešit v dalším týdnu
s odborníkem, jedná se o případné umístění 4 značek průjezd zakázán, realizaci retardérů
nebo třeba i zneprůjezdnění cesty mezi dvěma odbočkami na silnici II/233. Každému
vyhovuje něco jiného, určitě zneprůjezdněním cesty někoho potěšíme a někdo bude opatření
kritizovat.
Dále bez dotazů a připomínek.

16) Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští jednání zastupitelstva obce se
uskuteční 29. dubna 2021 v 18:30 hod. v Prokopcovně dle ukončení auditu za rok
2020 a jednání zakončil v 19:40 hod.

Zapsala: Marta Hricová, dne 26. února 2021

……………………………………
Starosta

Ověřovatelé: David Cajthaml

Radek Franta

……………………………………….
Místostarosta

……………………………………
……………………………………
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Výpis usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného 25. února 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 ze stavební komise a z finančního výboru,
d) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 12/2020 a čerpání rozpočtu obce
za období 1-12/2020,
e) vyúčtování dotací za rok 2020 a schválení jednotlivých dotací radou obce pro
rok 2021.
2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) zapisovatele pí. Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu pana Davida Cajthamla a pana Radka Frantu ,
c) navržený program jednání,
d) směnu pozemků v majetku Lesů České republiky s. p. a to pozemek p. č. 380/1
a 383/1 v k. ú. Břasy, p. č. 1198 v k. ú. Stupno, p. č. 665/13, 1145/1, 1145/2 a
1145/3 v k. ú Vranovice u Břas o celkové výměře 18.613 m2 za pozemky
v majetku obce Břasy p. č. 396 v k. ú. Břasy a p. č. 269/1 v k. ú. Stupno po
oddělení části o výměře cca 57 m2, na které se nachází místní komunikace ke
sběrnému dvoru a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
e) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o místním poplatku z pobytu,

f) Smlouvu o zajištění pečovatelské služby pro obec Bušovice,
g) dotace z rozpočtu obce na rok 2021 pro následující spolky:
Author Team Stupno
100 000 Kč,
SSK Stupno
80 000 Kč,
TK Sokol Stupno
68 000 Kč,
SK Primalex Břasy
67 000 Kč
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h) poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2021,
i) odkup pozemků p. č. 550/1, 550/3, 937/8, 937/9, 963/4, 973/3, 973/11, 973/12,
973/14, 973/21, 973/22, 973/24, 973/25, 973/26 v k. ú. Stupno o celkové
výměře 12.149 m2 od pana Jana Bauera, Praha za cenu 1.000.000 Kč pro
realizaci rybníků v rámci komplexních pozemkových úprav a pověřuje starostu
podpisem,
j) směnu pozemku p. č. 612/2 v k. ú. Stupno o výměře 417 m2 v majetku manželů
Maškových, Stupno 16 (SJM) za část pozemku p. č. 122/4 v k. ú. Stupno
o výměře 417 m2 v majetku obce Břasy a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
k) uzavření předložené plánovací smlouvy na výstavbu infrastruktury k nové

výstavbě rodinných domů včetně bezúplatného převodu pozemku pod místní
komunikací p. č. 97/1 v k. ú. Stupno a pověřuje starostu jejím podpisem.

……………………………………
starosta

……………………………………….
místostarosta

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