
Podklady pro 11.  pracovní jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
05.04.2007 

 
Přítomni :   Jirava, Morávek, Vančura, Moravec, Štarmanová, Novotná, Musil,  
                                                             Omluven :  Erban, Rambousek 
Program : 
1. Informace a smlouva s AV-AUDITING, spol. s r.o. Pardubice – Autokemp Buňkov s.r.o. 
2. MMR ČR přestěhování odboru Na Příkopy … 
3. Noví zaměstnanci TS ( p. Pešková, Mládek, Šetina, .. hlásí se p. Adyová ) 
4. Nebezpečný odpad, DIAKONIE 
5. Návrh odměny pro zaměstnance TS 
6. Výpověď nájemní smlouvy bytu čp. 107 ( p. Zástava ) 
7. Nabídka na nátěry oken v čp. 107 ( západní strana ) – přístup do bytů … 
8. Projednání RP. Stav projektu na SŘ Břehy-sever. 
9. Stav ve zpracování návrhu nového ÚP. 
10. Navýšení majetku společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. 
11. Různé 
 
Projednání a usnesení k jednotlivým bodům : 
 
1. Bylo jednáno s firmou AV-AUDITING dne 27.03.2007. Návrh smlouvy doplněn a přeposlán na e-

mail Autokempu – ten uzavře pro účely poradenství ( dotace na výstavbu ubytovacího zařízení ). 
2. Urgováno zaslání podmínek od MMR ČR. Odbor přestěhován Na Příkopy. Materiály jsou před 

podpisem u ministra. Poté nám zašlou. Neustále starostou urgováno telefonicky u p. Ing. Horové – 
MMRČR. 

3. Do TS přijata p. Ivana Pešková ( evid. na ÚP ) na plný úvazek na dobu určitou do 31.10.2007. Dále 
na dohodu o provedení prací přijat na dobu určitou p. Petr Mládek a Josef Šetina ( na 1/2 úvazek ). 
Hlásí se p. Adyová na poloviční úvazek. 

4. V pátek 23. a v sobotu 24.03. proběhl sběr nebezpečného odpadu a organizovaný sběr DIAKONIE 
Broumov. Akce byla úspěšná. Z obce odvezeno velké množství nebezpečného odpadu. Obec to 
„stálo“ 7.165,- + 20.397,- = 27.562,- Kč ( DIAKONIE zdarma ).   

5. Starosta navrhuje odměnu pro pracovníky TS p. Jiřího Němce a Petra Tichého za pracovní aktivitu a 
i za aktivní službu v pátek odpoledne a v sobotu při sběru nebezpečného odpadu ve výši á 2.000,- 
Kč pro každého. OZ zatím pozastavuje výplatu této odměny. 

6. Starosta zaslal 2x dopis na doručenku s výpovědí nájemní smlouvy s p. Zástavou z důvodů hrubého 
neplnění smluvních povinností a neplacení nájemného ani za energie. Adresát se vyhýbá převzetí. 
Po konzultaci s právníkem nelze provést zatím odvrtání zámku a násilím vstoupit do předmětného 
bytu. Vše bude řešeno prostřednictvím soudu a současně vymáháno veškeré ušlé plnění soudní 
cestou. 

7. Pan Marcel Novák na vyzvání předložil nabídku na nátěry oken čp. 107 na západní straně, která 
jsou více zatížena vlivem deště, větru a slunce. OZ schvaluje, aby p. Marcel Novák provedl nátěry 
podle nabídky za 6.500,-Kč. Problém u bytu p. Zástavy ! Ten nám neumožňuje údržbu !!! 
Nemůžeme se dostat do interiéru bytu, abychom mohli okna pro natírání vysadit. 

8. Dne 03.04.2007 proběhlo projednání návrhu RP na OÚ s tzv. úřady. Do 03.05.2007 mají ještě 
možnost vyjádřit se k návrhu. V rámci doprojektování veřejného osvětlení v lokalitě Břehy-sever 
jednáno s p. Liškou - projektantem a p. Duškem – vedení CITELUM 

9. Návrh nového ÚP je před dokončením zpracovatelem Ing.arch. Tománkem. Vyfakturováno 
103.000,40 Kč. Na akci jsme požádali o dotaci KÚPk ~ 70 tis. Kč. 

10. Starosta informoval, že ve věci financování výstavby „zázemí pro vozíčkáře“ z obecních prostředků 
je navrženo navýšit majetek společnosti o cca ~ 3 mil. Kč převodem na účet společnosti k účelu 
financování výstavby vedle ~ 3 mil Kč, které obdrží v budoucnu žadatel ( Autokemp Buňkov s.r.o. ) 
od MMR ČR. Jednání o tom bude na příštím veřejném zasedání OZ a valné hromady společnosti za 
účasti notářky JUDr. Novákové, kde bude pořízen notářský zápis o navýšení a následně, po převodu 
3 mil. Kč ) proveden vklad do Obchodního rejstříku. Starosta navštíví dne 11.04.2007 p. JUDr. 
Novákovou a dohodne další postup. OZ schvaluje provedení těchto kroků. 

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


