Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 21. února 2019
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 12. února 2019 do 22. února 2019
(příloha č. 1). Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a
podklady k jednotlivým bodům programu rozeslány všem zastupitelům.
Před zahájením starosta vzpomenul tragickou událost v obci a minutou ticha všichni přítomní
uctili památku tragicky zesnulých manželů Vlčkových.
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 z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluveni jsou pan Jaroslav Ryba a pan František
Běhounek, ze zdravotních důvodů. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce a 3
občané.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje Ing. Tomáše Hůlku a Davida Cajthamla.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Schválení programu jednání.
Starosta seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že navrhuje doplnit o
dva body, a to bod 18-Odkoupení části pozemku p. č. 97/II v k. ú. Stupno (bylo rozesláno
dodatečně, 16. 2. 2019) a bod 19-Schválení účelové dotace na dopravní obslužnost pro rok
2019. Bylo rozesláno dodatečně, 16. února 2019.
Bez připomínek
1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy.
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5. Informace z jednání výborů zastupitelstva nebo komisí rady.
6. Prodej části pozemku p. č. 1462/6 v k. ú. Kříše.
7. Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše.
8. Prodej části pozemku p. č. 211/36 v k. ú. Břasy.
9. Prodej části pozemku p. č. 1470/2 v k. ú. Kříše.
10. Prodej a směna části pozemku p. č. 1470/2 a 2170 v k. ú. Kříše.
11. Prodej pozemků p. č. 1120/3 a 23/2 v k. ú. Vranovice.
12. Bezúplatný převod pozemků p. č. 17/15, 17/18 a 495 v k.ú. Břasy od státu.
13. Prodej pozemku p. č. 184/98 v k. ú. Břasy.
14. Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2018 a rozpočtová opatření.
15. Žádost SDH o výjimku z OZV obce Břasy č. 3/2016, o nočním klidu.
16. Dotace a podpora pro spolky na rok 2019.
17. Schválení podání žádostí o dotace na rok 2019.
18. Odkoupení části pozemku p. č. 97/II v k. ú. Stupno
19. Účelová dotace – dopravní obslužnost pro rok 2019
20. Diskuse.
21. Závěr jednání.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje doplněný program jednání.
Hlasování
Pro –13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se - 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli paní Jana Tomková a pan Radek Franta.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
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. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO.
18. prosince 2018
p. Kounovský – o jakou úpravu se jedná u mateřské školy?
Starosta – jedná se o propojení cesty od přechodu do jídelny, pro zvýšení bezpečnosti
školních dětí a dojde navíc k vytvoření dalších parkovacích míst pro auta
9. ledna 2019
Bez připomínek
29. ledna 2019
p. Kounovský – o jaké kabely se jedná a kdo je pokládá?
Starosta - jedná se o vysokorychlostní internet a obecná smlouva o spolupráci byla
podepsána s firmou Pils Free.
p. Franta – co je Klementka?
Starosta – jedná se o bývalý důl u PP Bašta, půjde o realizaci dosypání prostor po zaniklých
dolech, stejně tak jako na Terezce ve Vranovicích a k likvidaci černé skládky.
20. února 2019
p. Kounovský – o jaké hodiny u obecního úřadu jde?
Starosta – jedná se o trojstranné hodiny s teploměrem, které by měly být umístěny před
obecním úřadem vedle informační tabule. Cena bude cca 100 tisíc Kč.
p. Franta – co je to míchací zařízení?
Starosta – souvisí to s úpravou materiálu pro zavážení prostor po důlní činnosti. Jedná se o
odpad z čističky, který se smíchá se zeminou a zaváží se tím terén. Všechno musí být
certifikováno a povoleno příslušným orgánem životního prostředí.
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

5) Informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
Materiály z činnosti výborů a komisí zastupitelé obdrželi.
p. Caletka – už byl hřbitovní řád schválen krajským úřadem?
Starosta – hřbitovní řád byl schválen krajským úřadem a je vyvěšen ve vývěsce na hřbitově.
Dále 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
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6) Prodej pozemku p. č. 1462/6 v k. ú. Kříše.
Společnost ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o., Americká 1030, 330 11 Třemošná, IČ 25225791,
zastoupená Miroslavem Duškem, jednatelem, je majitelem zámečku Hochperk a pozemků
tvořících park kolem objektu. Uvnitř oplocení se nachází pozemek p. č. 1462/6 o výměře 502
m2 v k. ú. Kříše. Výše uvedená společnost chce tento pozemek odkoupit. V případě souhlasu
bude pozemek prodán. Cena pozemku dle posudku je 27.310 Kč, náklady na odhad 780 Kč,
náklady na vklad do katastru nemovitostí 1.000 Kč. Celkem 29.090 Kč, navrhuje se prodat za
celkovou cenu 40.000 Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zaploceného pozemku p. č. 1462/6 v k. ú. Kříše
společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o., Americká 1030, 330 11 Třemošná, IČ
25225791 za cenu 40.000 Kč.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Prodej části pozemku p. č. 1422/1 v k. ú. Kříše.
Pan František Fridrich, Kříše 122 požádal obec o odprodej části pozemku 1422/1, kterou má
oplocenou jako předzahrádku u domu Kříše č. p. 122. Bylo provedeno geodetické zaměření a
oddělení požadované části. Oddělená část je nově označena jako p. č. 1422/12 a má výměru
72 m2. V případě souhlasu zastupitelstva bude pozemek Františku Fridrichovi prodán.
Odhadní cena pozemku je 6.240 Kč, cena znaleckého posudku 780 Kč, náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu jsou 5.808 Kč a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí je 1.000 Kč. Celkem tedy 13.828 Kč, navrhuje se celková cena 20.000 Kč
(náklady na zpracování případu a smlouvy, užívání pozemku bez smluvního vztahu).
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zaploceného pozemku p. č. 1422/12 o výměře 72 m2
v k. ú. Kříše Františku Fridrichovi, Kříše 122 za cenu 20.000 Kč.
Hlasování:
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1 (p. Cajthaml)

8) Prodej části pozemku p. č. 211/36 v k. ú. Břasy
Manželé Soukupovi, Břasy 155 požádali o prodej části obecního pozemku p. č. 211/36 v k. ú.
Břasy. Záměr byl předložen na jednání stavební komise, která prodej nedoporučila a rada
obce prodej neschválila. Pozemek nesousedí přímo s pozemkem žadatelů.
Starosta vysvětlil záporné stanovisko, které doporučuje schválit rada obce.
Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 211/36 v katastrálním území
Břasy manželům Soukupovým, Břasy.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Prodej části pozemku p. č. 1470/2 v k. ú. Kříše
Manželé Buzkovi, Irská 796/1, Praha, manželé Polákovi, Prodloužená 368/9, Praha a pan Jan
Dach, K Fialce 243, Praha a paní Aneta Strouhalová (Dachová), Košice 225 požádali o prodej
dlouhodobě zaplocených částí obecního pozemku p. č. 1470/2 v k. ú. Kříše (na Radčanech).
Záměr byl předložen RO a odsouhlasen ke zveřenění. Byl vypracován geometrický plán.
V případě souhlasu zastupitelstva obce bude zaplocený pozemek p. č. 1470/10 v k. ú. Kříše o
výměře 51 m2 prodán manželům Buzkovým, Praha (odhad 4.420 Kč) za cenu 5.938 Kč,
pozemek p. č. 1470/11 v k. ú. Kříše o výměře 167 m2 manželům Polákovým, Praha (odhad
14.473 Kč) za cenu 19.738 Kč a pozemek p. č. 1470/12 v k. ú. Kříše o výměře 86 m2
manželům Dachovým, Kříše (odhad 7.453 Kč) za cenu 10.038 Kč. Všichni žadatelé dále
zaplatí náklady na vyhotovení geometrického plánu (čtvrtina z celkové ceny 15.488 Kč) tzn.
3.872 Kč, znaleckého posudku (čtvrtina z celkové ceny 1.560 Kč) tzn. 390 Kč a každý vklad
do katastru nemovitostí tzn. 1.000 Kč. Čtvrtina ceny vychází i z dalšího případu, který je
v návrhu jednání ZO pod následujícím bodem č. 10.
Bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zaploceného pozemku p. č. 1470/10 v k. ú. Kříše o
výměře 51 m2 manželům Buzkovým, Praha za cenu 11.200 Kč, pozemku p. č. 1470/11
v k. ú. Kříše o výměře 167 m2 manželům Polákovým, Praha za cenu 25.000 Kč a
pozemku p. č. 1470/12 v k. ú. Kříše o výměře 86 m2 manželům Dachovým, Kříše za cenu
15.300 Kč.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Prodej a směna části pozemku p. č. 1470/2 a 2170 v k. ú. Kříše
Paní Hana Kasalová, Kříše 56 požádala o prodej části obecního pozemku p. č. 1470/2 v k. ú.
Kříše, který je dlouhodobě zaplocen k objektu čp. 56 (po zaměření geometrickým plánem p.
č. 1470/13). Záměr byl předložen RO a odsouhlasen ke zveřenění. Na úřad byla doručena
námitka k prodeji od majitelů sousední nemovitosti čp. 57, kteří mají přístup ke svému
objektu přes pozemek paní Kasalové (p. č. 2170). Odhadní cena tohoto pozemku je 9.753 Kč.
Původní přístup k tomuto objektu po obecním pozemku je úzký, pouze pro pěší, je zaplocen
k objektu čp. 56 a nebylo by možné ho v současné době využívat. Proto byla domluvena
směna pozemku p. č. 2170 (27 m2) v majetku paní Kasalové s částí pozemku 1470/13 (82m2,
odhad 7.106 Kč), který je trvale zaplocen a je majetkem obce a prodej zbývající části
pozemku p. č. 1470/13, tj. 55 m2. Vzhledem k cenám pozemků žadatelka zaplatí náklady na
vyhotovení geometrického plánu 3.872 Kč, znaleckého posudku 390 Kč a vklad do katastru
nemovitostí 1.000 Kč.
Starosta vysvětlil problematiku, pozemek je zaplocený a paní se rozhodla jej koupit.
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p. Franta – mělo se zaměřit i vedle u pana Kubala, aby byla celá cesta obecní.
pí. Kodrlová – pan Kubal nemá nic navíc, jeho je jen to, co má zaploceno.
p. Franta –ale pan Kubal si tam už kope díry, aby udělal nový plot.
Starosta – situaci prověří, není možné si připlocovat obecní pozemek.
Dále bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č. 2170 v k. ú. Kříše v majetku paní
Hany Kasalové, Kříše 56 za stejnou část zaploceného pozemku p. č. 1470/13 v k. ú.
Kříše, který je majetkem Obce Břasy a prodej zbývající části zaploceného pozemku p. č.
1470/13 v k. ú. Kříše paní Haně Kasalové, Kříše 56. Žadatelka zaplatí za zbývající část
pozemku p. č. 1470/3 v k. ú. Kříše 5.500 Kč.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

11) Prodej části pozemku p. č. 1120/3 a 23/2 v k. ú. Vranovice
Manželé Dana a Stanislav Kolínovi, Španielova 1302, Praha 6 požádali o prodej pozemků
sousedící s jejich rekreačním domem čp. 51 ve Vranovicích. Jedná se o pozemek p. č. 23/2 o
výměře 101 m2 (zahrada), odhadní cena je 20.710 Kč a dále o pozemek p. č. 1120/3 o výměře
88 m2 (ostatní plocha), odhadní cena 6.840 Kč. Cena geometrického plánu je 12.524 Kč, za
znalecké posudky bylo zaplaceno 630 Kč a 1.050 Kč. Cena za vklad do katastru nemovitostí
je 1.000 Kč. Celkem 42.394 Kč. Navrhuje se prodat za cenu 52.000 Kč (zpracování podkladů
a smluv, užívání pozemků bez smluvního vztahu).
p. Lauber – ulicí vede kanalizační větev, mělo by se tam dát věcné břemeno v případě
nutnosti jeho opravy.
Starosta – stavební nezjistili, že by tam něco vedlo.
pí. Kodrová – obec neví nic o tom, že by v cestě cokoli vedlo.
Starosta – navrhuje, aby se tento bod přesunul na příští jednání zastupitelstva, aby byl zjištěn
skutečný stav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání prodeje pozemků 23/2 a 1120/3 v k. ú.
Vranovice do vyjasnění situace.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Bezúplatný převod pozemků od státu v k. ú. Břasy
V katastrálním území Břasy v prostoru u okálů se nachází tři pozemky, které jsou majetkem
státu a je na nich umístěna místní komunikace, která je majetkem obce. Jedná se o pozemky
17/15, 17/18 a 495 o celkové výměře 93 m2. Státní pozemkový úřad, na základě žádosti obce,
nabízí bezúplatný převod těchto pozemků do majetku obce. Jednou z podmínek pro tento
převod je schválení převodu pozemků
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Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 17/15, 17/18 a 495 o
celkové výměře 93 m2 v katastrálním území Břasy z majetku České republiky do
majetku obce Břasy.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Prodej pozemku p. č. 184/98 k. ú. Břasy.
Obec Břasy zveřejnila a prodala pozemky pro výstavbu řadových garáží u BJ v Břasích.
V současné době zůstal neprodaný jeden z pozemků p. č. 184/98, o výměře 21 m2, který
původně schválený nabyvatel odřekl. V současné době požádal o prodej tohoto pozemku Filip
Rýdl, U Marily 572, Radnice. V případě souhlasu zastupitelstva bude pozemek Filipu Rýdlovi
prodán.
Nabyvatel uhradí cenu za pozemek ve výši 8.000 Kč (333 Kč za 1 m2) a poplatek 1.000 Kč za
vklad do katastru nemovitostí.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 184/98 v k. ú. Břasy Filipu Rýdlovi,
U Marily 572, Radnice za cenu 9.000 Kč.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14) Čerpání rozpočtu obce za 1-12/2018 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtové opatření č. 10/2018.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o tomto rozpočtovém opatření
a zároveň čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2018. Schválení čerpání rozpočtu obce za rok
2018 proběhne na dalším zasedání zastupitelstva po auditu zaměstnanci Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Starosta podrobně vysvětlil příjmovou i výdajovou část. Přesná zpráva bude podána po
auditu. Na účtu zbylo ke konci roku něco kolem 28 mil. Kč
p. Caletka – na účtu v uvedeném podkladu zbývá 15 milionů Kč.
Starosta – obec má dva účty, ještě u České národní banky, jsou tam peníze z dotací a na
tomto účtu je přes 12 milionů korun.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou obce č. 10/2018
a čerpání rozpočtu obce za období 1-12/2018.
Hlasování
Pro – 13

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Schváleno
15) Žádost SDH Břasy o výjimku z OZV obce Břasy č. 3/2016 o nočním klidu
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Břasy požádal o povolení výjimky z vyhlášky o nočním
klidu z důvodu pořádání oslav 145 let vzniku sboru v sobotu 22. června 2019 v prostorách
cvičného fotbalového hřiště v Břasích. Při akci bude použita živá i reprodukovaná hudba a
akce bude ukončena 23. června do 2.00 hod.
Následně SDH Břasy požádalo o posunutí na 15. 6. 2019.
Bez připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje udělení výjimky SDH Břasy z vyhlášky obce Břasy
č. 3/2016, o nočním klidu, s tím, že doba nočního klidu z 15. na 16. června 2019 bude
v místě akce od 02.00 do 06.00 hod.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

16) Dotace a podpora pro spolky na rok 2019
Obec Břasy obdržela v řádném termínu žádosti o dotaci od 24 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 2018 (stručně je uvedeno v přiložené
tabulce). Dle žádostí a dle možnosti rozpočtu byla jednotlivým spolkům navržena výše dotace
na rok 2019, viz přiložená tabulka. Návrh byl projednán na Radě obce dne 29. 1. 2019, kde
rada schválila následující dotace do výše 50 tis. Kč na rok 2019:
Motoklub Kříše
SK Břasy
SKH Stupno
TJ Sokol Břasy
TJ Sokol Vranovice
TJ Baník Kříše
SDH Břasy
SDH Kříše
Psí sporty Žabka
Myslivecký spolek Rádná
SPORT PULEX
Indiánské léto
ČSOP
OO SONS Rokycany
DSS Liblín
Český svaz chovatelů
Raná péče Diakonie
Linka bezpečí
Český rybářský svaz
Hornický historický spolek

40 000 Kč
7 000 Kč
16 000 Kč
43 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
23 000 Kč
30 000 Kč
21 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
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Zastupitelstvu se předkládá schválit dotace pro spolky, kde rada obce navrhuje schválení
dotace na rok 2019 vyšší jak 50 tis. Kč. Jedná se o následující organizace:
Author Team Stupno
TJ Sokol Stupno
SSK Stupno
SK Primalex Břasy

61 000 Kč
70 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč

Celkem byla na dotacích rozdělena částka 602.000 Kč. Dále bude dle možností obec
zajišťovat zlepšování sportovního prostředí dle zastupitelstvem schváleného Plánu rozvoje
sportu v obci Břasy na roky 2018 - 2025
p. Procházka – co je spolek Sport Pulex?
Starosta – jsou to hendikepovaní, vozíčkáři. Z naší obce jsou členy 4 občané.
p. Kounovský – proč nejsou v seznamu „Korálky“?
starosta – tento spolek si žádost nepodal.
Starosta – obec bude dále pomáhat sportovní činnosti, například se opravují sprchy a WC na
fotbalovém hřišti. Bude potřeba i oprava fasády a nová sekačka.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování dotací za rok 2018, schválení
jednotlivých dotací radou obce pro rok 2019 a schvaluje dotace z rozpočtu obce na rok
2019 pro následující spolky:
Author Team Stupno
61 000 Kč
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč
SSK Stupno
80 000 Kč
SK Primalex Břasy
65 000 Kč
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

17) Schválení podání žádostí o dotace na rok 2019.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program Podpora obnovy a rozvoj venkova.
Tato dotace se hodí na rekonstrukci školního hřiště a na opravu hřbitovní zdi. Jedním
z požadavků je schválení podání žádosti zastupitelstvem obce.
Starosta vysvětlil dotační programy Podpory obnovy a rozvoje venkova.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školního hřiště
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno
Návrh usnesení:

Proti – 0

Zdržel se – 0

9

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

18) Odkoupení části pozemku p. č. 97/11 v k. ú. Stupno.
V souvislosti s připravovanou výstavbou rodinných domků ve Stupně byla zpracována
projektová dokumentace na budoucí místní komunikaci do této lokality. Pro dodržení
průjezdní šířky komunikace je nutné odkoupit část pozemku od soukromého vlastníka, neboť
pozemek v majetku obce nemá dostatečnou šířku. Jedná se o pozemek 97/11 v k. ú. Stupno,
jehož vlastníkem je pan Václav Bláha, Jasmínová 9, Plzeň. Pro budoucí komunikaci je nutná
část o výměře cca 196 m2, tato část je zakreslena v příloze. Cena pozemku se bude dojednávat
s vlastníkem a návrh prodeje půjde opět ke schválení do zastupitelstva.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku 97/11 v k. ú. Stupno k zajištění
výstavby místní komunikace, od pana Václava Bláhy, Jasmínová 383/9, Plzeň a pověřuje
starostu dalším jednáním, uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby místní
komunikace, odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu apod.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

19) Účelová dotace – Dopravní obslužnost.
Každý rok poskytujeme Plzeňskému kraji účelovou dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
autobusů a vlaků. V roce 2019 se jedná o částku 125.950 Kč.
Starosta – jde o dotaci nad 50 tis Kč, mělo by tedy schválit zastupitelstvo obce. Upozornil, že
návrhy a změny jízdních řádů jsou zasílány členům ZO, kteří mohou dávat připomínky.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 125.950 Kč na
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

20) Diskuse
Starosta – v současné době se vybírá popelné, poplatky za psy a z hrobových míst,
- zpracovávají se žádosti o dotace na rok 2019 a vyúčtování dotací z roku 2018,
- v DPS se rekonstruují byty, na fotbalovém hřišti sprchy a WC, pokračují úpravy
hasičárny ve Stupně,
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-

upravuje se zeleň v obci, např. u benzínky, začala úprava místních komunikací
(haldičky, Vranovice, Kříše),
bude probíhat úprava přístupu u školy u závor a také u bytů v bývalé MŠ,
hlína, která byla vyvezena z části za školním hřištěm byla odvezena na
Ultramarínku k vyrovnání terénu,
v MŠ Břasy se pokračuje s úpravou školní zahrady,
zpracovává se projekt na rekonstrukci komunikací kolem bytovek, projekt na
osvětlení Ultramarínky a další úpravy místních komunikací,
připravuje se výběrové řízení na ukončení skládky,

Dále pozval na nejbližší akce – hasičský ples ve Vranovicích a Kříších 23. února, soutěž
„Železný muž, železná lady“ v Sokolce, 24. února. Vítání jara pořádá kulturní komise
30. března v Sokolce, akce bude spojena s velikonočním tvořením. 6. dubna se „uklízí Česko“
a 21. dubna chystá kulturní komise „Velikonoční koncert“ ve stupenském kostele.
p. Kounovský – nefungují hodiny na kostelní věži,
pí. Kodrlová – koncem února přijede firma, která hodiny opraví,
pí. Vyčichlová – na „Korze“ není využívaná skříňka na smuteční oznámení.
starosta – skříňka byla instalována nedávno, je odemčená, občané si na ni ještě asi nezvykli.
Také se nám tam bohužel ztrácejí magnety, smuteční oznámení je možné vyvěsit ve třech
skříňkách (na Korze, u lékárny ve Stupně a na hřbitově).
p. Kounovský – lidé chválí koše,
starosta – v nejbližší době budou instalovány stojany na kola, také s logem obce.
Dále bez připomínek a dotazů.
Starosta poděkoval všem za účast, oznámil, že další zasedání zastupitelstva bude 25. dubna a
jednání ukončil ve 20.00 hod.
Zapsala: Marta Hricová
22. února 2019

………………………………………..
Starosta

………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:

Ing. Tomáš Hůlka

…………………………………………..

David Cajthaml

………………………………………….
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Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Břasy dne 21. února 2019
1. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
a) kontrolu usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce,
c) předložené podklady a informace z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady,
d) rozpočtové opatření schválené radou obce č. 10/2018 a čerpání rozpočtu obce za
období 1-12/2018,
e) vyúčtování dotací za rok 2018 a schválení jednotlivých dotací radou obce pro rok
2019.
2. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
a) zapisovatele Martu Hricovou,
b) ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Hůlku a Davida Cajthamla.
c) doplněný program jednání,
d) prodej zaploceného pozemku p. č. 1462/6 v k. ú. Kříše společnosti ASTRO KOVO
PLZEŇ s.r.o., Americká 1030, 330 11 Třemošná, IČ 25225791 za cenu 40.000 Kč,
e) prodej zaploceného pozemku p. č. 1422/12 o výměře 72 m2 v k. ú. Kříše Františku
Fridrichovi, Kříše 122 za cenu 20.000 Kč,
f) prodej zaploceného pozemku p. č. 1470/10 v k. ú. Kříše o výměře 51 m2
manželům Buzkovým, Praha za cenu 11.200 Kč, pozemku p. č. 1470/11 v k. ú.
Kříše o výměře 167 m2 manželům Polákovým, Praha za cenu 25.000 Kč a
pozemku p. č. 1470/12 v k. ú. Kříše o výměře 86 m2 manželům Dachovým, Kříše
za cenu 15.300 Kč,
g) směnu pozemku p. č. 2170 v k. ú. Kříše v majetku paní Hany Kasalové, Kříše 56
za stejnou část zaploceného pozemku p. č. 1470/13 v k. ú. Kříše, který je
majetkem Obce Břasy a prodej zbývající části zaploceného pozemku p. č. 1470/13
v k. ú. Kříše paní Haně Kasalové, Kříše 56. Žadatelka zaplatí za zbývající část
pozemku p. č. 1470/3 v k. ú. Kříše 5.500 Kč,
h) bezúplatný převod pozemků p. č. 17/15, 17/18 a 495 o celkové výměře 93 m2
v katastrálním území Břasy z majetku České republiky do majetku obce Břasy,
prodej pozemku p. č. 184/98 v k. ú. Břasy Filipu Rýdlovi, U Marily 572, Radnice
za cenu 9.000 Kč,
j) udělení výjimky SDH Břasy z vyhlášky obce Břasy č. 3/2016, o nočním klidu,
s tím, že doba nočního klidu z 15. na 16. června 2019 bude v místě akce od 02.00
do 06.00 hod.,
i)
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k) dotace z rozpočtu obce na rok 2019 pro následující spolky:
Author Team Stupno
61 000 Kč,
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč,
SSK Stupno
80 000 Kč,
SK Primalex Břasy
65 000 Kč,
l) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školního hřiště z programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj,
m) podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu Podpory obnovy a
rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj,
n) odkoupení části pozemku 97/11 v k. ú. Stupno k zajištění výstavby místní
komunikace, od Václava Bláhy, Jasmínová 383/9, Plzeň a pověřuje starostu dalším
jednáním, uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby místní komunikace, odnětím
pozemku ze zemědělského půdního fondu apod.,
o) účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 125.950 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2019.
3. Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e:
prodej části pozemku p. č. 211/36 v katastrálním území Břasy manželům
Soukupovým, Břasy.
4. Zastupitelstvo obce o d k l á d á :
projednání prodeje pozemků 23/2 a 1120/3 v k. ú. Vranovice do vyjasnění situace.

…………………………………….
Starosta

…………………………………………..
Místostarosta

Ověřovatelé:

Ing. Tomáš Hůlka

…………………………………..

David Cajthaml

………………………………….
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