
Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Břehy 
18.01.2007 

Přítomni :   Jirava, Novotná, Vančura, Rambousek, Musil, Moravec, Morávek, Erban                                           
                                          ( Štarmanová – omluvena ) 
            
Program :  ( dle zveřejněného, vyvěšeno na úřední desce OÚ 09.01.2007 )

1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2007. 
2. Projednání a schválení záměru výstavby zázemí pro vozíčkáře v Autokempu Buňkov. 
3. Projednání a schválení záměru výstavby 40 chráněných bytů pro seniory na Festovně. 
4. Projednání a schválení záměru výstavby nové mateřské školy v lokalitě Břehy-sever. 
5. Schválení dalšího postupu přípravy pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací Břehy-

sever ( průzkumy a projekty pro stavební řízení ). 
6. Diskuse. 

Usnesení k jednotlivým bodům : 

1. OZ schvaluje rozpočet na rok 2007.  ( Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 02.01.2007 na 
úřední desce OÚ ). Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.  

2. OZ schvaluje záměr výstavby zázemí pro vozíčkáře v Autokempu Buňkov podle návrhu 
zpracovaného projektovou kanceláří AZ stavební Heřmanův Městec s.r.o. Práce na 
projektu pro SŘ zadat firmě AZ stavební s.r.o. Heřmanův Městec. Zajistí starosta. 

3. OZ schvaluje záměr výstavby 40 chráněných bytů pro seniory na Festovně na pozemku u 
hřiště. Projektové práce zadat podle mandátní smlouvy firmě AZ stavební s.r.o. Heřmanův 
Městec. Zajistí starosta. 

4. OZ schvaluje záměr výstavby nové mateřské školy v lokalitě Břehy-sever. 

5. OZ schvaluje další postup přípravy pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací – zadání 
zpracování průzkumů a projektů pro stavební řízení. Práce zadat kanceláři Ing.arch. Pavla 
Tománka – dosavadnímu zpracovateli dokumentace pro ÚŘ. Zajistí starosta.

6. Diskuse OZ s občany : 
a) Problémy s parkováním vozidel v ulicích ( Nerudova, Smetanova … ) a obtížnost 

zimní údržby. Z pléna návrhy na „zjednosměrnění“ provozu, či možnost 
příkazové značky k jednostrannému parkování. OZ se bude tímto problémem 
dále zabývat. 

b) Sáňkovací svah – potřebnost zejména pro menší děti. Rozsah oplocení areálu TS 
– přehodnotit ve vazbě na sáňkovací svah. 

c) Příští zasedání ozvučit, aby bylo lépe rozumět i v zadních řadách. 
d) Obec v rámci rozpočtu na rok 2007 dotuje např. poplatky na komunální odpad ~ 

á 40,- Kč na jednoho poplatníka. 

  

          Ing. Pavel Jirava – místostarosta                             Ing. Petr Morávek – starosta 






