
Zápis ze 4. pracovní jednání ( porady ) Zastupitelstva Obce Břehy 
12.12.2006 

Přítomni :   Jirava, Novotná, Vančura, Rambousek, Musil,  
                   Moravec, Morávek                                       ( Štarmanová, Erban – omluveni ) 
            
Program : 
 
Kontrola posledního usnesení – provedena OZ. 
1. Návrh rozpočtu na rok 2007 
2. Rozpočtové provizorium na zač. roku 2007  
3. Posouzení vhodnosti nákupu mlýnu na Výrově 
4. Nabídka prodeje p.č. 25 v k.ú. Břehy ( u hospody na křiž.) 
5. Vytvoření Mikroregionu Chvaleticko za účelem bezdrát. Rozhlasu atd., internetu )  
6. Břežan  uzávěrka 12.12.2006    inzerce pro firmy  
7. Internetové stránky obce – WEBHOUSE  - funkčnost cca od 1.1.2007 
8. Informace o jednání v HB Pardubice – úvěr splatný až 25.4.2011 
9. Informace  o „TS“ – jednání na Měú Přelouč 
10. Spojení na zastupitele – mobily, e-maily … 
11. Postižení v kempu – návrh ubytovny …zajistit projekt na ÚŘ a SŘ 
12. Výpověď smlouvy s ZD Živanice 
13. Odměny  
14. Inventarizace majetku obce 
15. Různé – informace - diskuse 
 
Usnesení OZ k jednotlivým bodům : 
 
1. OZ bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007 a ukládá pokračovat místostarostovi na 

jeho dopracování pro projednání, zveřejnění a schválení OZ. 
 
2. OZ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2007 a vydává rozhodnutí pro jeho 

realizaci -  pro období od 1.1.2007 do dne schválení rozpočtu na rok 2007 budou příjmy a 
výdaje čerpány podle tohoto rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria 
jsou přílohou tohoto zápisu z jednání.  

 
3. OZ neschvaluje záměr nákupu celého mlýnu na Výrově. V úvahu však připadá pouze 

nákup tzv. hangáru s pozemkem na západní straně. OZ pověřuje starostu k příp. dalšímu 
jednání s majitelem. 

 
4. OZ schvaluje koupi 146 m2 pozemku KN p.č. 25 v k.ú. Břehy od majitelů manž. 

Krátkých za cenu 100,- Kč za m2 , tedy za částku celkem 14.600,- Kč, pokud s touto 
cenou budou souhlasit i prodávající.  

 
5. OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání o přípravě a možném členství obce Břehy 

v některém mikroregionu např. Kladrubsko, Chvaleticko, Přeloučsko, Bohdanečsko apod. 
s cílem zajištění např. budoucí výstavby resp. financování stezky pro chodce a cyklisty 
mezi obcí Břehy a Přeloučí apod. aj. záměry, které přesahují rámec katastru obce apod.   

 
6. OZ schvaluje náplň 6. čísla Břežanu. Článek Jiřího Němce ml. Bude otisknut v prvním 
čísle ročníku 2007 včetně stručné reakce na něj. 

 



7. Starosta informoval o spuštění internetových stránek obce. OZ schvaluje, aby přístupová 
hesla byla k dispozici 3 členům OZ :   Vančura, Jirava, Morávek.  Ostatní členové OZ ( i 
občané obce ) mohou na stránky rovněž přispívat, ale prostřednictvím výše jmenovaných. 

 
8. OZ bere na vědomí informaci starosty, že úvěr u HB banky je splatný až 25.4.2011. Do 

té doby nelze bez vědomí a souhlasu HB banky disponovat se zastaveným majetkem, tedy 
ani s čp. 107. 

 
9. Starosta informoval OZ o zahájení stavebního řízení na objektu TS. OZ bere tuto 

informaci na vědomí. OZ schvaluje pokračování přípravných předprojetových prací na 
záměru výstavby nové MŠ v obci na pozemcích Břehy-sever podle předběžného návrhu 
Ing.arch. Pavla Maléře, CSc. Starosta objedná u autora předložení nabídky na zpracování 
architektonické studie nové MŠ. 

 
10. Členové OZ si navzájem vyměnili kontaktní telefonní čísla a e-mailová spojení a 

souhlasí s jejich zveřejněním na internetových stránkách apod. na úrovni obce Břehy. 
 
11. Starosta informoval OZ o svém jednání s poslankyní PSPČR p. Ing. Alenou Páralovou a o 

pravděpodobnosti schválení dotace 3 mil. Kč pro obec Břehy přímo ze státního rozpočtu 
pro rok 2007. OZ schvaluje zahájení prací na projektu pro územní a stavební řízení pro 
objekt pro vozíčkáře v Autokempu Buňkov. Pro zpracování projektu byl OZ určen 
Ing.arch Pavel Tománek. Starosta zajistí spolu s ním a jednateli společnosti Autokemp 
Buňkov s.r.o. Erbanem a Ševítem výběr vhodného umístění budoucí stavby. 

 
12. Na základě jednání starosty s vedením ZD Bratranců Veverkových v Živanicích bude 

platnost nájemní smlouvy právně ukončena k datu 30.09.2007 s odstupným ve výši asi 50 
tis. Kč pro ZD ( 10 tis. Kč na 1 ha ). Jedná se o záležitost v souvislosti s chystanou 
výstavbu pro výstavbu Břehy-sever. OZ bere na vědomí a schvaluje další kroky 
k takovému ukončení smlouvy.   

 
13. Odměny zaměstnancům obce :    OZ schvaluje navrženou zvláštní odměnu pro p. 

Jiřišťovou ve výši 3.000,- Kč a p. Bucharovou ve výši 3.000,- Kč a p. Zieglerovou ve výši 
1/2 základního platu.      OZ neschvaluje navržené zvláštní odměny ( 5.000,- Kč ) pro 
pracovníky TS. 

 
14. Inventarizece majetku obce :   OZ schvaluje složení inventarizačních komisí a OZ 

ukládá členům inventarizačních komisí provedení inventur majetku obce v níže 
uvedených subjektech následovně :     

            Hasičská zbrojnice              Rambousek, Musil + Marcel Novák 
 ZŠ                     Moravec, Morávek + ředitel ZŠ 
 MŠ                     Novotná, Štarmanová + ředitelka MŠ 
 TS                     Morávek, Jirava, Vančura + Jiří Němec ml. 
 OÚ                     Erban, Jirava + Ivana Zieglerová 
 Autokemp Buňkov s.r.o.     Vančura, Morávek      Termín :     K datu 31.12.2007 
                                                           + Erban a Václav Ševít 
 
 
 
Ing. Pavel Jirava – místostarosta obce                             Ing. Petr Morávek – starosta obce 
 



 
Příloha k 2. bodu usnesení OZ dne 12.12.2006 
 
 
 
 
 
OZ schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2007 a vydává rozhodnutí pro jeho 
realizaci -  pro období od 1.1.2007 do dne schválení rozpočtu na rok 2007 budou příjmy a 
výdaje čerpány podle tohoto rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria jsou 
níže uvedena. 
 
Pravidla pro čerpání příjmů a výdajů po dobu rozpočtového provizoria : 
 
 
a) Budou hrazeny veškeré výdaje spojené s chodem obce a obecního úřadu. 
b) Budou nadále financovány přípravné a projektové práce na budoucí akce : 

- Výstavba nové mateřské školy ( studie, projekty ) 
- Budoucí výstavba Břehy-sever – příprava budoucího staveniště 
- Územní plán obce 
- Regulační plán Břehy-sever 
- Projekty pro SŘ Břehy-sever 
- Projekt pro ÚŘ a SŘ „Zázemí pro vozíčkáře …“ 


