
Zápis z 8.  pracovní jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
22.2.2007 

 
Přítomni :         Jirava, Morávek, Rambousek, Moravec, Štarmanová, Novotná, Musil 
                                            ( Erban, Vančura – omluveni ) 
Program : 
 
1. Smlouva s ČEZ na Břehy-sever 
2. Městu Přelouč za žáky ZŠ 
3. Projektová příprava „vozíčkáři“ 
4. Stravenky pro zaměstnance obce ( OÚ ) 
5. Životní prostředí v obcích 
6. Internetový vyhledávač 
7. Žádost o odkoupení pozemku p. Borženský 
8. Diakonie Broumov 
9. Přemístění zastávek, názvy 
10. Inf. panely měření rychlosti v obci 
11. Veřejné osvětlení v ulici Na hrázi – rozšíření 
12. Školení strojníků a velitelů SDH 
13. Studny – povolení 
14. Písemné upozornění 
15. Zájezd dětí do divadla 14.04.2007 
16. Ořez stromů v obci 
17. Nákup nových židlí do restaurace v kempu 
18. Nákup čerpadla PPS 12 pro SDH Břehy 
19. Parkování aut v ulicích v obci – omezení 
20. Beseda s p. Pemlem – zajistit přednášku pro občany obce 
 
Usnesení k jednotlivým bodům : 
 
1. OZ schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ distribuce na elektrifikaci Břehy-sever „pro 45 RD“ 

v ceně 562.500,- Kč. 
 
2. OZ schvaluje zaplacení 187.200,- Kč Městu Přelouč za žáky z obce Břehy navštěvující ZŠ 

v Přelouči. Po obci Přelovice obcí smluvně požadováno 8.000,- Kč. 
 
3. Starosta informoval OZ o projektové přípravě pro zázemí pro vozíčkáře. OZ schvaluje, aby 

investorství na akci převzala společnost Autokemp Buňkov s.r.o.. Podrobnosti budou 
dohodnuty v rámci příprav žádosti o dotaci na MMR. 

 
4. OZ schvaluje zřízení sociálního fondu ( SF ) pro zaměstnance obce za účelem mj. příspěvku 

na stravování. Stravenky v hodnotě 60,- Kč s příspěvkem ze SF 24,- Kč na den a oběd budou 
odebírány od WURST, Accor Services CZ s.r.o., apod. 

 
5. Semináře „o životním prostředí v obci“ dne 12. března na Měú Přelouč se účastní Morávek a 

Musil. 
 
6. Informace o vyhledávači stránek na internetu – výhledově možné od f. webczech. 
 
7. OZ projednalo žádost p. Borženského o koupi p.č. 28/6 z majetku obce a doporučuje ke 

schválení. Za tím účelem starosta uveřejní záměr na ÚD. Cena byla stanovena OZ na 40,- 
Kč.m-2.  



 
8. OZ schvaluje spojení sběru velkoobjemového odpadu s akcí sběr nepotřebného ošacení atd. 

pro Diakonii Broumov v jeden den – a to sobotu 24.03.2007. Sběr pro Diakonii se soustředí do 
prostoru vyklizeného skladu v areálu TS a Diakonie si v následujícím týdnu zajistí odvoz. 
Zajistí starosta a TS. 

 
9. Povolení Měú Přelouč – odbor stavební - na přemístění autobusových zastávek nabývá právní 

moci v pondělí 26.02.2007. TS provedou přemístění v souladu s projektem a povolením. 
 
10. Starosta upozornil na možnost osazení panelů pro měření rychlosti. Cenová nabídla firmy 

Empemont ( zajistí starosta ) bude předložena na příští jednání OZ.  
 
11. OZ schvaluje rozšíření veřejného osvětlení i do ulice Na hrázi v prostoru úseku u domu čp. 

139. 
 
12. Starosta informoval OZ o školení strojníků a velitelů SDH. Pozvánky předány ( Rambousek, 

Ziegler, Vlk, Jelínek B., Žák Josef ml.,). Termíny 08.03.  a 05.-06.03.2007.  
 
13. Informace o studnách a povoleních k odběru vody budou na základě pokynů a informací z Měú 

Přelouč uveřejněny v Břežanu vč. příslušné žádosti do každého čp. 
 
14. Písemné upozornění p. Ševítovi a p. Miřejovskému na základě rozhodnutí OZ napsal a dne 

20.02.2007 doručil  výše jmenovaným starosta.  
 
15. OZ schvaluje proplacení autobusu na dopravu dětí v sobotu 14.04.2007 do divadla do Prahy. 
 
16. OZ schvaluje ořez stromů v obci podle nabídky odborné firmy p. Křivka – Zaječice. 
 
17. OZ schvaluje nákup nových ~80 ks židlí a ~12 ks stolů do obecní restaurace v kempu ( obec 

užívá i ke kulturním a společenským akcím ), kterou provozuje p. Lucie Jelínková, dle nabídky 
f. Horák Činěves. Jedná se o pevné čepované židle a stoly. Starosta objedná a zajistí dodávku 
včetně předání provozovateli. 

 
18. OZ schvaluje nákup generálkovaného kompletního čerpadla pro SDH Břehy typ PPS 12 

v ceně do ~ 68 tis. Kč. Starosta objedná u f. „Požární technika s.r.o. Jihlava“. 
 
19. OZ schvaluje, aby na základě četných upozornění občanů  ( i na veřejném zasedání ) byla 

zajištěna intenzivnější pomoc Městské policie v obci pro omezení zejména trvalých a 
dlouhodobých stání automobilů v ulicích a tím opakovaného porušování zákona o dopravních 
komunikacích. Viz. bod 20. 

 
20. OZ schvaluje, aby starosta zajistil přednášku p. Pavla Pemla na březen v restauraci v kempu. 

Termín přednášky v sobotu 10.03.2007 od 18,30 hodin. Souvislost s bodem 19.    
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 
 


