
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
16.11.2006 
 
Přítomni :  Jirava, Erban, Štarmanová, Novotná, Vančura, Musil, Rambousek, Moravec, Morávek 
 
Program : 
 

1. Stanovisko OZ k připomínce p. Černíkové ( a p. Kotvy ) ke konceptu ÚP obce. 
2. Návrhy a volba dalších členů výborů. 
3. Žádost o umístění dopravní značky „zákaz vjezdu motorových vozidel“ od ČRS Přelouč.  
4. Přidělení licence pro dopravce … 
5. Žádost o stanovisko k záměru stavby stáje pro max 5 koní a objektu pro ubytování.   
6. Advokátní kancelář JUDr. Stránský – upozornění ( odvod za trvalé odnětí ze ZPF ). 
7. Žádost o finanční příspěvek pro hokejbalový tým obce Břehy. 
8. Seznam dětí a seniorů ( jubilea).  
9. Nabídka na plynofikaci MŠ. 
10. Úklid odpadků na okrajích lesů v katastru obce Břehy. 
11. Povodňová komise obce 
12. Stížnost na odvezení poutače ( od p. Ing Homoly ) 
13. Rozpočtové opatření 1/2006 až 6/2006. 
14. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva. 
15. Informace 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje 
16. Taktické cvičení za účasti SDH Břehy. 
17. Preventivní požární prohlídky v Autokempu Buňkov s.r.o. 
18. Cenová nabídla p. Karlíka na opravu střechy na ZŠ. 
19. Informace o ÚŘ výstavby Břehy - sever. 
20. Rekolaudace dalších zbytků kanalizačních řadů v obci z dešťové na jednotnou. 
21. Žádost PF o převedení některých pozemků ( Břehy – sever ) do majetku obce. 
22. Výpověď smlouvy ZOD Živanice na užívání p.č. 390/1. 
23. Povodňová hráz u Střídně a chodník. 
24. Možnost odkoupení mlýnu na Výrově vč. pozemků. 
25. Informace o provedeném přezkoumání ( namátkovou metodou ) hospodaření obce za leden 

až srpen 2006. 
26. Rozpočtová změna – zvýšení financí r. 2006 pro ZŠ a MŠ. 
27. Cena za techniku TS pro občany obce. 
28. Hospodaření a stav na účtech obce. 

 
 

Usnesení OZ k jednotlivým bodům : 
 

1. OZ zamítá připomínku ( odvolání ) p. Černíkové ( a p. Kotvy ) ke konceptu ÚP čj. 119/06 
a to především z důvodů rozporu se stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny KÚPk 
odbor ŽP.  

 
2. Členy finančního výboru byli zvoleni Vančura, Štarmanová a Novotná ( dále navrženi Ing. 

B. Vančura a Ing. J. Němec st. ). Členy kontrolního výboru byli zvoleni Štarmanová, 
Novotná, Moravec ).  

 
3. Žádost o umístění dopravní značky „zákaz vjezdu motorových vozidel“ od ČRS Přelouč 

musí být doložena souhlasem vlastníků pozemku na němž se cesta nachází. Poté lze 
požádat pověřený úřad v Přelouči a ten zajistí příp. vyjádření policie ČR a vydá rozhodnutí, 



neboť se nejedná o ulici obecní ( dle pasportu ), ale ostatní komunikaci. Odpověď žadateli 
zajistí starosta. 

 
4. OZ schvaluje  přidělení licence pro veřejného dopravce AP Tour – dopravní spol. s r.o. se 

sídlem Sloupno 220, 503 53 Smidary ( na linku 650160 Pardubice – Rohovládová Bělá – 
Přelouč ). 

 
5. K záměru stavby dle požadavku p. Ing Simony Voňkové bylo projednáno následující : 

Obec Břehy jako majitel kanalizačního řadu DN 600 probíhajícího pod místem s 
navrženou stavbou nesouhlasí s umístěním stavby nad kanalizačním potrubím. Záměr 
by měl investor projednat s provozovatelem kanalizace VAK a.s. Pardubice – středisko 
Přelouč. Povolení stavby  podléhá územnímu a stavebnímu řízení, které povede Městský 
úřad Přelouč – odbor stavební a vodoprávní. Vlastní projekt uvažované stavby bude muset 
splňovat technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 137/1997 Sb. Požárně nebezpečný 
prostor uvažované stavby by neměl zasahovat sousední pozemky. Odpověď na žádost 
zajistí starosta.  

 
6. Kancelář JUDr. Stránského upozorňuje na možnost příp. vrácení části obdržených 

finančních prostředků. Z obdržených 18,700.906,- Kč se jedná o riziko příp. vrácení 
4,931.035,- Kč zpět. OZ bere na vědomí a současně ukládá starostovi a místostarostovi 
finanční částku výše uvedenou deponovat na účtech obce tak, aby mohla být ( v případě 
zrušení onoho rozhodnutí ) příp. vrácena. Současně OZ ukládá nevyvíjet žádné aktivity 
směřující k navrácení těchto prostředků, neboť byly obci poskytnuty na základě 
pravomocného rozhodnutí podle zákona č. 334/1992 Sb. Uvedené rozhodnutí je tedy stále 
platné. Obec Břehy již zapojila obdržené prostředky do svého rozpočtového výhledu na 
roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.       

 
7. OZ neschvaluje vyplacení 4.200,- Kč hokejbalovému týmu na nákup dresů s tím, že 

zánovní dresy jsou k dispozici ( dlouhodobému zapůjčení ) u A. Vančury z minulého 
období.  OZ schvaluje vyplatit hokejbalovému týmu reprezentujícímu obec Břehy částku 
do 4.000,- Kč na uhrazení startovného.   

 
8. Starostou předán seznam dětí do 15 let a seniorů ( jubilea ) p. Štarmanové – předsedkyni 

výboru pro sociální věci, zdravotnictví a péči o seniory. 
 
 

9. Starosta informoval o vysokých nákladech na vytápění MŠ ( důvodem asi i neoizolované 
potrubí v kotelně MŠ !). OZ neschvaluje provedení plynofikace MŠ dle nabídky firmy p. 
Pavla KRČÁLa. OZ ukládá starostovi zajistit regulaci vytápění a současně provedení 
navržených izolací potrubí v původní kotelně MŠ. Starosta informoval dále OZ o jednání 
s ředitelkou MŠ o budoucím potřebném zvýšení kapacity MŠ příp. o záměru výstavby nové 
MŠ. OZ ukládá starostovi zajistit objednání studie proveditelnosti u projektanta – 
specialisty, aby tak byl zajištěn pro budoucí rozhodování OZ konkrétní podklad, ze kterého 
budou patrné přibližné náklady na budoucí nástavbu resp. novostavbu MŠ. Jednat společně 
s ředitelkou MŠ. 

 
10. OZ bere na vědomí informace o provedeném úklidu okrajů lesních pozemků a nelegální 

skládky v katastru obce a dopis zaslaný starostou na LESY ČR s.p. – Lesní správu 
Nasavrky s žádostí o finanční výpomoc. 

 
11. OZ schvaluje starostu jako předsedu povodňové komise a jmenování členů povodňové 

komise Rambouska, Musila, Erbana ( komisi lze doplnit i o ostatní členy OZ ) . Dále 
navrhuje p. Vl. Šandu. Starosta s ním projedná jeho souhlas s účastí v komisi.  



 
12. OZ bere na vědomí stížnost pana Ing. Vlastislava Homoly a pověřuje starostu, aby 

projednal s pracovníky TS okolnosti, za jakých došlo k odvezení poutače ( kuchaře ) 
z prostoru před hostincem Na křižovatce. Dále pověřuje starostu, aby prověřil, zda na toto 
reklamní zařízení bylo vydáno povolení podle stavebního zákona a zákona o dopravních 
komunikacích Měú Přelouč. A proč pracovníci TS reklamní ceduli vyhodili do sběru ? 

 
13. OZ schvaluje  rozpočtové opatření č. 1/2006 ( volby PS ), č. 2/2006 ( prostředky za trvalý 

zábor ZPF ), č. 3/2006 ( pov. ), č. 4/2006 ( internet knihovna ), č. 5/2006 ( dotace na ÚP ), 
č. 6/2006 ( volby OZ ). 

 
14. OZ schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty a odměny ostatních 

neuvolněných členů zastupitelstva obce stanovených v souladu s nařízením vlády ČR č. 
37/2003 Sb. podle přílohy č. 1.  

 
15. OZ bere na vědomí informaci a pověřuje starostu a místostarostu, aby využívali 

předkládané nabídky KÚPk  na www.rozvoj-pk.cz a souvisejících služeb. 
 

16. OZ bere na vědomí informaci o plánovaném taktickém cvičení SDH a pověřuje starostu, 
aby zvážil další setrvání současného velitele SDH ve funkci ( zdravotní stav ). Dále OZ na 
základě zákona č. 133/1985 Sb. pověřuje starostu, aby podnikl kroky vedoucí k realizaci 
tzv. povinných zdravotních prohlídek členů zásahového družstva SDH, neboť v minulosti 
tyto prohlídky nebyly uskutečněny. Starosta poté informoval, že záležitost projedná 
s výborem SDH v pátek 17.11.2006.   

 
17. Z informace p. Martina Macháčka, který podle dříve uzavřené smlouvy zajišťuje pro obec 

funkci tzv. preventisty vyplývá, že doposud nebyly vedením Autokempu ( pronajímatele ) 
učiněny kroky vedoucí k řádnému provedení prohlídek a školení pracovníků dle zákona o 
PO. OZ ukládá jednateli p. Ševítovi, aby zajistil provedení prohlídek a školení výše 
uvedeným smluvně zajištěným pracovníkem v oblasti požární ochrany – požárním 
technikem.  

 
18. OZ bere na vědomí cenovou nabídku p. Karlíka, avšak mj. z důvodů blížící se zimy 

schvaluje odklad opravy střechy ZŠ na jaro resp. léto roku 2007. 
 

19. OZ bere na vědomí informace starosty o současném stadiu ÚŘ pro budoucí výstavbu 
v lokalitě Břehy – sever.  

 
20. OZ bere na vědomí informace starosty o stavu oprav na kanalizaci ( a plynovodu ) v ulici 

Pod Lipami a OZ ukládá starostovi po provedení oprav zažádat o tzv. dodatečné stavební 
povolení k vodnímu dílu za účelem rekolaudace „zbytků“ kanalizace v obci na jednotnou. 
Současně bude postupováno v souladu s požadavkem manž. Čtrnáctých a kanalizační 
vpusť v místě před vjezdem k jejich RD bude nově osazena a napojena do nově ( v rámci 
oprav plynovodu ) osazené šachty. 

 
21. Starosta informoval OZ o p.č. 850/12 a 850/13 v oblasti výstavby Břehy – sever doposud 

ve vlastnictví PF ČR a o nutnosti získat tyto pozemky do vlastnictví obce. Na základě této 
informace OZ ukládá starostovi požádat PF o bezúplatný převod a OZ schvaluje 
bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví obce od PF. OZ bere na vědomí 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manž. Vlkovými za účelem dořešení majetkových 
vztahů ke zbytkovým pozemkům v místě u RD manž. Vlkových ( záměr schválen minulým 
OZ ). 

 



22.  OZ schvaluje podání výpovědi smlouvy ZOD Živanice na užívání p.č. 390/1 vzniklé 
„sloučením“ parcel zakoupených od soukromých vlastníků v lokalitě Břehy – sever. 
Výpověď byla podána na ZOD s návrhem účinnosti od 1.1.2007. Vedení ZOD přislíbilo 
písemnou odpověď. 

 
23. OZ bere na vědomí předloženou studii proveditelnosti povodňové hráze a ukládá 

starostovi pokračovat v zajišťování projektové dokumentace pro ÚŘ. OZ schvaluje 
objednání dokumentace pro ÚŘ.   

 
24. Možnost odkoupení mlýnu na Výrově do příp. vlastnictví obce trvá. Cena dle sdělení 3 mil. 

Kč za kompletní nemovitosti včetně pozemků bez elektrárny. OZ schvaluje, aby starosta 
dohodl s majiteli podrobnou prohlídku nemovitostí např. na některou sobotu resp. neděli a 
členové OZ se této prohlídky zúčastní, aby tak získali potřebné informace pro své 
rozhodování. 

 
25. Starosta předal OZ k nahlédnutí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006 ( 

namátkovou metodou leden až srpen ) včetně zjištěných nedostatků.  
 

26. OZ schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ pro rok 2006 následovně : 
ZŠ ……..   o 100.000,- Kč      na celkem    300.000,- Kč 

     MŠ …….   o 130.000,- Kč      na celkem    280.000,- Kč 
 

27. OZ schvaluje cenu za zapůjčení techniky TS občanům obce : 
Traktůrek  za 300,- Kč na 1 mth  ( vč. nakladače i vleku  ) 
Terier        za   10,- Kč na 1 km + 100,- Kč na každou započatou hodinu 
 

28. Starosta seznámil  -  OZ bere na vědomí hospodaření obce a stav na účtech podle 
výsledné tabulky ke konci října 2006.  

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


