
Zápis ze 7. pracovního jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
08.02.2007 

Přítomni :   Jirava, Novotná, Vančura, , Musil, Moravec, Štarmanová, Erban, 
                    Morávek                                               ( Rambousek – omluven )                                    
                                        
           
Program : 
 
 
1. Informace ze služební cesty starosty na MMR ČR. 
2. Stav zajištěnosti projektových prací „zázemí pro vozíčkáře“ ( geodet, projekt ). 
3. Informace o dotačních titulech MMR ČR ( DPS zatím nereálný ). 
4. Stav zajištěnosti projektových prací „Břehy-sever“ ( geo-průzkum, smlouva na projekt ). 
5. Příprava projektu nové MŠ. 
6. Zánik povolení nakládání s vodami ( účinnost od 1.1.2008 ) – informace. 
7. Nákup kopírky A3/A4 – nabídky. 
8. Odměny zastupitelstvo a platové výměry zaměstnanců – nař. vlády č. 614/2006 Sb a č. 

564/2006 Sb. 
9. Povolení akce kynologů na hřišti 06.05.2007. 
10. Různé 
 
Usnesení k jednotlivým bodům : 
 
1. Starosta informoval OZ – MMR ČR pošle cca do jednoho měsíce podklady pro podání 

žádosti. Investorem a žadatelem bude muset být Autokemp Buňkov s.r.o., Obec uzavře 
s Autokempem spec. nájemní smlouvu na 5 let – po dobu trvání dotačních podmínek – na 
pozemek i stavbu ( budoucí ). Samostatná pojistka na objekt bude muset být uzavřena „ve 
prospěch MMR ČR“. Zajistí Morávek, Erban, Ševít + Špinková. 

 
2. OZ schvaluje  pokračování projektových prací firmou AZ stavební. Záměr již 

odsouhlasen. Starosta podepíše mandátní smlouvu na projektové práce ( po předložení ).  
 
3. Podpora výstavby chráněných bytů ze strany MMR ČR pro rok 2007 utlumena a očekáván 

je i útlum pro rok 2008. Omezení na max. 200.000 EUR z veřejných zdrojů za poslední 3 
roky pro obce … 

 
4. Geologický průzkum proveden ( 47.005,- Kč ) a předán projektantovi. Geodet doměřil 

výškopisy vedení 35 kV. Bude nutné vyměnit sloupy na trase dotčené výstavbou Břehy-
sever. Návrh smlouvy na zpracování projektů činí 396.780,- Kč ( + možné navýšení ~ 33 
tis. Kč za zpracování technického podkladu pro výměny kanalizačních řadů v ulici 
V Zákoutí. OZ schvaluje podepsání smlouvy. 

 
5. OZ nerozhodlo ve věci zajištění projektu nové MŠ. 
 
6. OZ bylo starostou informováno o zániku povolení nakládání s vodami dle z.č. 20/2004 

Sb. Starosta dal na ÚD. Dále bude v příštím čísle Břežanu. Podrobnosti na 
www.zanikpovoleni.cz. 

 



7. OZ schvaluje nákup nové kopírky/tiskárny MINOLTA BizHub 162 za cenu dle nabídky 
včetně úložného podstavce od firmy Minolta-Bednář Pardubice. Stará kopírka AGFA 
zůstane v zasedací místnosti pro ostatní potřeby. 

 
8. OZ schvaluje odměny pro všechny zastupitele – předsedy výborů ve výši 1.411,- Kč 

hrubého ( tj. 1.200,- Kč čistého ). Dále schvaluje odměnu pro starostu a místostarostu dle 
vládního nařízení VN č. …/2006 Sb. a platové výměry zaměstnanců ( Zieglerová, Němec, 
Tichý ) podle VN č. …./2006 Sb. 

 
9. OZ schvaluje  konání akce kynologů na hřišti dne 06.05.2007. Starosta uvědomí 

organizátory a ost. dotčené ( Autokemp, restauraci v kempu ).  
 
10. -     Hospodaření Autokempu – přednesl Erban. 
 

- OZ pověřuje starostu, aby písemně upozornil p. Ševíta i Miřejovského na trvání 
zákazů podávání a požívání alkoholických nápojů v prostorách Autokempu a 
sokolovny atd. 

- OZ doporučuje co nejdříve dokončit výstavbu v areálu TS 
- OZ doporučuje provést kontrolu pořádku u prodejny potravin – zajistí starosta 
-  
-     

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


