
Zápis z  9.  pracovní jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
08.03.2007 

 
Přítomni :      Morávek, Rambousek, Vančura, Moravec, Štarmanová, Novotná, Musil,  
                                    Omluveni :     Jirava, Erban 
Program : 
 
1. Přezkoumání hospodaření za rok 2006 – kontrola 7.3.2007 KÚPk ... 
2. Vozíčkáři v kempu … 
3. Ořez stromů … 
4. Výpověď z nájmu bytu v čp. 107 – p. Jaromír Zástava. 
5. Žadatelé – žádosti o přidělení bytu v čp. 107. 
6. p. Jaroslav Jelínek – žádost o zateplení kolárny v čp. 107… 
7. Besídka pro děti – karneval. 
8. Den dětí –Šiklův mlýn … 
9. Cesta ke škole a k TS – úprava. 
 
Projednání a usnesení k jednotlivým bodům : 
 
1. Starosta podal zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Přítomní 

zastupitelé byli opětovně seznámeni s výsledkem dílčí kontroly z 09.10.2006 a se zprávou č. 
46 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 – zpracovaná KÚPk – Finanční odbor.  
• Začátkem roku 2006 byl porušen zákon č. 250/2000 Sb., protože nebylo v příslušném 

zápisu z jednání OZ zaznamenáno, že obec bude do doby schválení rozpočtu na rok 2006 
hospodařit podle rozpočtového provizoria, ačkoliv o tom na OZ bylo ( verbálně ) jednáno a 
zastupitelé odsouhlasili čerpání prostředků pouze na základní chod obce. Další závadou 
bylo, že před projednáním závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání musí být tyto 
zveřejněny alespoň 15 dní před zasedáním OZ. Tato skutečnost nebyla přesně dodržena ( 
OZ však bylo informováno ).  

Opatření : V roce 2007 se tyto závady nebudou opakovat. Návrh rozpočtu na rok 2007 byl 
řádně předjednán a zveřejněn po dobu 15 dní ( vyvěšeno od 02.01.2007, sejmuto 19.01.2007 ) 
na úřední desce OÚ před zasedáním OZ dne 18.01.2007. O svolaném veřejném zasedání OZ 
bylo informováno min. 7 dní předem ( vyvěšením na ÚD OÚ od 09.01.2007, sejmuto 
19.01.2007 ). Rozpočtové provizorium na zač. roku 2007 bylo schváleno ( ačkoliv již existoval 
návrh rozpočtu ) a je řádně zaznamenáno v zápisu č. 4 OZ. Schválení rozpočtu na rok 2007 je 
zaznamenáno v zápisu č. 2 z druhého veřejného zasedání OZ. 
Zodpovídá :  Starosta a místostarosta ( ST a MS ). 
Termín :  Od roku 2007 se tato závada neopakuje a nesmí již opakovat ! 
• Některé účetní doklady jsou setrvačností vystavovány dodavateli na Obecní úřad Břehy, 

ačkoliv správně má být na Obec Břehy. ( OÚ není hospodařící subjekt ).  
Opatření :  Důsledně vyžadovat od dodavatelů uvedení správné adresy Obec Břehy. 
Z :    Hlavní účetní, příkazce operace a správce rozpočtu ( HÚ, PO a SR ). 
Termín :  Ihned a trvale. 
• Směrnice k zákonu o finanční kontrole podle z.č. 320/2001 Sb. – nebylo pro rok 2006 

doloženo … 
O :   Pro rok 2007 již zavedeno. 
Z :      HÚ, PO a SR 
T :   Schválit na příštím OZ. 
Další jen heslovitě : 



• Veškerá jednání FV a KV nebyla důsledně v roce 2006 podchycena písemnou formou. 
V roce 2007 podchytit písemně ve formě zápisů a tyto pravidelně předkládat OZ. Zápisy 
budou k dispozici pro příští kontrolu.  Pro rok 2007 zavedeno. 

• Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím ( ZŠ a MŠ ) doloženy tzv. stanovením a 
oznámením závazných ukazatelů.  Pro rok 2007 doloženo včetně předání oproti podpisu. 

• Náležitosti inventurních soupisů podle § 30 z.č. 563/1991 Sb.   Z :    HÚ   T :  30.04.2007 
• Inventurní soupis účtu 018, 022, 041 a 069.      Z :   HÚ      T  :    30.04.2007. 
• Náležitosti inventurních soupisů k účtům 021, 231, 971 a jejich porovnání na účetní stav.  
      Z :      HÚ       T :  30.04.2007. 
• V souladu s vnitřní směrnicí č. 3/2006    na účtu 028 DDHM  evidovat věci jen nad 3.000,- 

Kč pořizovací hodnoty. ( Ostatní do tzv. spotřeby ). 
• Záměr obce prodat nemovitý majetek ( pozemky apod. ) zveřejňovat nejméně 15 dní na 

ÚD OÚ.   Z :  ST   T :   Ihned.  ( Soulad s § 39 z.č. 128/2000 Sb.   O obcích ). 
Závěrem k tomuto bodu :    Poučit se ze závad a neopakovat chyby opakované již v minulosti 
!!!  OZ bere na vědomí a OZ schvaluje navržený postup pro odstranění závad a zajištění 
jejich neopakování v budoucnu. 

 
2. Příprava výstavby zázemí pro vozíčkáře v kempu :  Podána žádost o územní souhlas podle 

nového stavebního zákona a o stavební povolení. Probíhá řízení. OZ bere na vědomí. 
3. Na prořezání stromů na veřejných prostranstvích nebo zasahujících veřejná prostranství 

objednána f. p. Křivka – Zaječice. Potvrdil objednávku a nástup slíbil v dubnu 2007. OZ 
schvaluje. 

4. Pro účely skončení nájemní smlouvy dohodou resp. doručení výpovědi z nájmu z čp. 107 
starostou pátráno po p. Jaromíru Zástavovi, který se v bydlišti v čp. 107 nezdržuje. Starosta 
bude jednat s p. JUDr. Pecháčkovou, která připraví podklady v souladu se zákony o nájmu, 
občanským atd. OZ schvaluje kroky vedoucí k uvolnění bytu p. Jaromírem Zástavou, který 
dluží obci za energie a nájemné již ve výši ~ 7.850,- Kč, což je suma více než osminásobně 
přesahující měsíční nájemné !!!  

5. Z žadatelů o nájem bytu ( po ukončení nájmu a vyklizení bytu p. Jaromírem Zástavou ) OZ 
schvaluje p. Ondřeje Vančuru s manželkou ( asi pro přechodné období léto – zima 2007 ). 

6. Žádost pana Jaroslava Jelínka z čp. 107 OZ schvaluje částečně a to tak, že souhlasí se 
zateplením kolárny. Materiál uhradí obec ( polystyrenové lamelové desky, uchycení na strop ) 
včetně dopravy, práci si provede p. Jelínek sám ( s příp. odbornou asistencí  pracovníků TS 
obce ). 

7. Informace o konané besídce – karnevalu dětí pod vedením SDH. OZ bere na vědomí. 
8. Zájezd dětí a rodičů do divadla Spejbla a Hurvínka do Prahy na představení 14.04.2007 – OZ 

schvaluje proplacení a vrácení peněz po jejich vybrání do pokladny a i úhradu autobusu. 
9. OZ schvaluje úpravu chodníku pro děti do školy na Výrově štěrkovou vrstvou tak, aby se 

nedržela voda v loužích a byl odstraněn blátivý povrch. Zajistí starosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 
 


