
Zápis z  10.  pracovní jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
08.03.2007 

Přítomni :      Jirava, Erban, Morávek,Vančura, Štarmanová, Novotná, Musil  
Omluveni :    Rambousek, Moravec 

Program : 

1. Projednání změny rozpočtu obce 
2. Problémy s pravděpodobně chybným zaúčtováním položek 
3. Objednávka židlí – dispozice na jiného výrobce 
4. Zámková dlažba – opravy chodníků
5. Pozemkový fond 
6. Mateřská škola – výsledek r. 2006 
7. Základní škola – výsledek r. 2006 
8. Vodovodní a kanalizační přípojka pro čp. 110 – p. Macháček 
9. Různé 

Projednání a usnesení k jednotlivým bodům : 

1. OZ schvaluje změnu rozpočtu : Ostatní nedaňové příjmy se zvyšují z 835.002,- Kč na 
3,934.882,- Kč ( z důvodů příjmu – doplatku za pozemek od ŘVC ), rezerva výdajů se 
z původních 1,533.440,- Kč zvýší na 4,633.320,- Kč ( výstavba … ).  

2. Místostarosta informoval o účetních závadách v zaúčtování některých položek : Věcné dary 
1,128.940,- Kč ??? apod. opravu zajistí spolu s účetní. OZ bere na vědomí. 

3. OZ schvaluje postoupení objednávky židlí a stolů jinému výrobci – f. Aleš Vavřínek, Městec 
Králové – z kapacitních důvodů ( dopis f. Zdeněk Horák, Činěves ). Předmět, termín a cena 
budou dodrženy. 

4. Starosta informoval o objednání zámkové dlažby u f. DITON s.r.o. – závod Čeperka, kde nám 
dali dobrou cenu 150,- Kč.m-2 oproti ceníkové 179,- Kč ( obě bez DPH ). OZ schvaluje
objednání „2 kamionů“ tj. 170+150 m2 celých a 2 palet půlek na opravy chodníků v obci. Práce 
provedou TS. 

5. Pozemkový fond ČR se dotazuje dopisem ( našeho č.j. 119/07 ze dne 20.03.2007 ), zda 
pozemky, které byly převedeny obci nebyly předmětem převodu na třetí osoby. Jedná se o p.č. 
PK 390/15, 390/13, 390/10, 390/9, 390/23, KN 829/4 a KN 390/68. Tyto pozemky nebyly 
převedeny obcí na třetí osoby ( p. Fr. Moravec ) a zůstávají v majetku obce. Starosta zajistí 
odpovídající odpověď na PF ČR. OZ bere na vědomí. 

6. OZ schvaluje využití kladného výsledku hospodaření MŠ 44.748,09 Kč k přerozdělení a to :  
36.748,09 Kč na rezervní fond a 8.000,- Kč na fond odměn – podle návrhu ředitelky MŠ. 

7. OZ schvaluje pro ZŠ využití kladného výsledku hospodaření v r. 2006 82.983,73 Kč
následovně :  75.037,17 Kč na pokrytí ztráty z minulých let a zbytek 7.946,56 do rezervního 
fondu – podle návrhu ředitele ZŠ. 

8. Po projednání písemné žádosti p. Petra Macháčka z čp. 110 ( naše čj. 120/07 ze dne 
20.03.2007 ), OZ schvaluje, že obec převezme investorství na vybudování tzv. přípojky 
vodovodu a kanalizace co do rozsahu tak, aby převážná část byla dimenzována dostatečně pro 
možnost budoucího napojení dalších objektů v této lokalitě. ( Část související přímo s čp. 110 
si uhradí majitel sám ). OZ schvaluje záměr realizovat tuto akci jako investor. 

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




