
Zápis z  32.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
07.02.2008 

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

Program   : 
- Kontrola plnění usnesení. 
1. Úprava ceny za provoz veřejného osvětlení f. CITELUM, a.s. 
2. Oznámení konání závodů DUATLON. 
3. Odpovědný provozovatel MVO.  
4. MŠ – připojení elektro – stanovisko ČEZ.. 
5. Pedikúra, kadeřnictví a masáže. 
6. Výběrové řízení Břehy – Sever, komice otevírání obálek a hodnotící komise. 
7. Nákup pozemku č. 25. 
8. Zvýšení základní mzdy p. Bucharové ( úklid OÚ a MŠ ). 
9. Úprava rozpočtu 2008. 
10. Soupis pozemků v užívání občanů – možný odprodej. 
11. Žádost o finanční příspěvek BEER STARS Břehy ( dresy ... ) 

Usnesení  : 
- Usnesení z minulých jednání jsou plněna průběžně. 
1. OZ bere na vědomí informaci o zvýšení ceny za provoz VO firmou CITELUM, a.s. z důvodů nárůstu 

ceny elektřiny atp. včetně promítnutí splátky VO Břehy – Sever. 
2. OZ schvaluje pořádání závodů DUATLON dne 01.05.2008 od 8 do 12 hod. v prostoru před 

Autokempem.
3. OZ schvaluje, přihlášení odpovědného pracovníka MVO na Výrově pana Jiřího Kopeckého ml. a to s 

úhradou kursovného ve výši cca 5 tis. Kč a souvisejících cestovních výdajů. Přihlášení zajistil starosta 
po dohodě s p. Kopeckým.  

4. OZ bere na vědomí informaci starosty o stavu ve vyjednávání s ČEZem o možném budoucím 
připojení nové MŠ na elektrické rozvody - vyjádření.

5. OZ schvaluje projekt malé provozovny masáží, kadeřnictví a pedikúry a souhlasí, aby bylo ( po 
dopracování ) starostou požádáno o příslušné územní a stavební řízení pro získání stavebního povolení 
na Měú Přelouč.

6. Starosta informoval OZ o průběhu veřejného řízení Břehy – Sever a s potřebou ustavit komisi pro 
otevírání obálek a hodnotící komisi. OZ schvaluje personální složení těchto obou komisí ( v příloze 
tohoto zápisu ).

7. OZ schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 25 za cenu 200,- Kč.m-2. Starosta projedná 
s prodávající ( po vyřízení dědictví ). 

8. OZ schvaluje zvýšení základní mzdy p. Bucharové o 1.500,- Kč měsíčně. Zajistí starosta a účetní obce.
9. OZ schvaluje změny rozpočtu 2008 – v příloze tohoto zápisu. 
10. OZ schvaluje, aby starosta provedl kroky směřující k odprodeji pozemků v užívání občanů, které obec 

nepotřebuje – podle soupisu, který předal František Moravec. V případě zájmu o koupi starosta zajistí 
přípravu příslušných kupních smluv atp.

11. OZ schvaluje finanční příspěvek na nákup dresů, brankářské výzbroje, míčků atd.na základě žádosti 
sportovního družstva BEER STARS Břehy. Starosta připraví návrh smlouvy o výpůjčce a obec zakoupí 
vybavení z vlastních prostředků a zapůjčí jednotlivým členům k užívání. V případě ukončení činnosti 
budou zapůjčené věci neprodleně vráceny zpět. 

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






