
Zápis z  13. jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
03.05.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Erban, Morávek,Vančura, Štarmanová, Musil , Moravec, Rambousek  
                      Novotná 
Omluveni :     
 
Program : 
 
1. Výběr firmy na kanalizaci K Pile 
2. Výběr firmy na dostavbu areálu TS 
3. Záměr nákupu vily, hangáru a mlýnu vč. pozemků  
4. Žádost o ukončení pracovního poměru p. Petra Tichého – TS dohodou. 
5. Žádost o pronájem pozemku ( Ing. Voňková a p. Štěpánek ) 
6. Žádost o prodej pozemku ( Ing. Voňková a p. Štěpánek ) 
7. Vyjádření k odvolání AOPaK ČR Správa CHKO Kokořínsko 
8. Výpověď nájemní smlouvy od ŘVC ČR 
9. Valná hromada VAK a.s. = zvolit delegáty a zmocnit je rozhodnutím OZ 
10. Nohejbal – žádost o finanční příspěvek na činnost 
11. Informace starosty o postoupení požadavku na rekolaudaci zbytků kanalizace na VAK .a.s 
12. Informace starosty o průběhu zajištění akce „Vozíčkáři“ 
13. Ozvučení sirény do veřejného rozhlasu 
14. Žádost o koupi stavební parcely p. Novotný Aleš – Vlčí Habřina 
15. Vymalování hasičské zbrojnice – Marcel Novák 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje pro realizaci výstavby kanalizace v ulici K Pile po provedeném výběrovém řízení přímo 

zastupitelstvem firmu KVIS Pardubice a.s. za cenu 660.331,- Kč včetně DPH, tedy za nejnižší cenu. ( 
Nevybrané nabídky byly za 724.811,- Kč a 795.567,- Kč ). 

2. OZ schvaluje pro realizaci dostavby areálu TS Břehy po projedeném výběrovém řízení přímo 
zastupitelstvem firmu zhotovitele p. Ladislava Kmoníčka za nejnižší podanou nabídku 285.000,- Kč 
včetně DPH. ( Nevybraná byla nabídka za 301.770,- Kč ). 

3. OZ schvaluje předběžný záměr možného odkoupení mlýnského areálu ve Břehách na Výrově jako 
řádný bod programu pro veřejné jednání zastupitelstva dne 10.05.2007. 

4. OZ schvaluje možnost ukončení pracovního poměru pana Petra Tichého v TS k datu 31.05.2007 a tím 
vyhovuje jeho vlastní žádosti. Náhrada za něj do TS je k tomuto datu dohodnuta. 

5. OZ nevyhoví žádosti o pronájem pozemku ve sportovním areálu u hřiště na jízdárnu koní. 
6. OZ nevyhoví žádosti na prodej pozemku pro jízdárnu koní ve sportovním areálu u hřiště.   
7. OZ schvaluje odvolání dopisem na CHKO Kokořínsko. 
8. OZ bere na vědomí výpověď od ŘVCČR na pozemky. 
9. OZ rozhoduje a schvaluje jako zástupce obce Břehy na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s.   deleguje Ing. Petra Morávka – starostu a Ing. Pavla Jiravu – místostarostu. 
Postačí i účast jednoho z nich jako zástupce obce Břehy na této valné hromadě. OZ pověřuje oba 
uvedené delegáty oprávněním k účasti na valné hromadě spojené s příslušným hlasovacím právem.  

10. OZ schvaluje na základě žádosti nohejbalového týmu ve Břehách pod vedením pana Jiřího Kubáta 
finanční příspěvek pro jejich činnost ve výši 15.000,- Kč a to na nákup míčů, sítí apod. sportovního 
vybavení pro rok 2007.  

11. OZ schvaluje postup starosty na dokončení rekolaudace zbývající kanalizace v obci z dešťové na 
jednotnou ( předáno VAKu Pardubice, a.s.k posouzení ). 

12. OZ bere na vědomí informaci starosty o stavu zajištění výstavby objektu „zázemí pro vozíčkáře“. 
13. OZ schvaluje ozvučení sirény do místního rozhlasu. 
14. OZ bere na vědomí žádost p. Aleše Novotného o koupi stavební parcely s tím, že na ni bude 

odpovězeno ve smyslu možnosti odprodejů parcel pro výstavbu až po získání stavebního povolení a 
řádném zveřejnění záměrů odprodejů parcel ( v souladu se zákonem o obcích ).  

15. OZ schvaluje nabídku na vymalování celé hasičské zbrojnice p. Marcela Nováka ve výši asi 8 tis. Kč. 
 
 
Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


