
Zápis z  12.  pracovního jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
19.4.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Erban, Morávek,Vančura, Štarmanová, Musil , Moravec 
Omluveni :    Rambousek, Novotná 
 
Program : 
 
1) OZ jednalo o uvolnění  prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 500 Kč. Tyto 

prostředky budou použity na spolufinancování okrskové hasičské soutěže jež se bude konat 
v obci Mělicích. 
Hlasování proběhlo s výsledkem 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
OZ schvaluje tento bod. 
 

2) Předseda Moped klubu p. Novák zaslal žádost o finanční dar pro tento klub. Ten bude použit 
na přípravu letních závodů a dále na činnost klubu. Celková částka činí 20 000,- Kč. 
Hlasování proběhlo s výsledkem 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
OZ schvaluje uvolnění 20.000,- Kč pro MOPED KLUB Břehy. 
 

3) OZ bylo informováno starostou o vyřešení a úhradě pojistné události poškozeného plotu u 
školy. Z nárokované škody 5.750,- Kč Pojišťovna Generali uhradila částku 4.750 Kč, tj. o 
1.000,- Kč spoluúčusti méně. OZ bere na vědomí. 

 
4) OZ bylo informováno starostou o situaci ohledně kanalizačního řadu v ulici K pile. Projekt na 

dobudování kanalizace je hotov a OZ ukládá starostovi obce oslovit nejméně 3 specializované 
firmy s poptávkou na realizaci tohoto projektu. Na základě nabídek oslovených firem bude 
vybrána jedna, jíž bude realizace svěřena. Výběrová komise = OZ.  

 
5) OZ bylo informováno o  možnostech dokončení oprav v areálu technických služeb. OZ 

schvaluje oslovit nejméně 3 firmy s poptávkou na dokončení oprav.  
Hlasování proběhlo s výsledkem 7-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
OZ schvaluje tento bod. 

 
6) OZ opětovně projednalo výstupy ze zasedání u notářky JUDr. Doubravky Novákové dne 

19.4.2007. Na tomto zasedání bylo odsouhlaseno navýšení základního jmění společnosti 
Autocamp Buňkov s.r.o. o 3,000.000,- Kč a o tomto proveden notářský zápis. Na základě 
provedeného navýšení a tohoto zápisu bude proveden návrh na zápis do Obchodního rejstříku.  

 
7) Paní Štarmanová informovala OZ o neuspokojivém stavu pískoviště v objektu mateřské 

školky. Nápravu sjedná starosta obce prostřednictvím TS. 
 
8) Místostarosta informoval OZ o jednání s architektem ing. Bízou o plánovaném projektu nové 

mateřské školky. OZ bere na vědomí, že bude dále jednáno s ing. Bízou ohledně možné 
spolupráce na projektu nové MŠ. 

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


