
Zápis ze  14. jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
24.05.2007 

Přítomni :      Jirava, Erban, Morávek,Vančura, Štarmanová, Musil , Rambousek, Novotná 
                       
Omluveni :    Moravec 
 
Program : 
 
1. Ohlášená návštěva p. Štěpánek, p. Vít a p. Ing. Žirovnický. 
2. Nabídla odprodeje nemovitosti. 
3. p. Zástava – uvolnění bytu v čp. 107 z důvodu trvalého neplacení nájmu a poplatků. 
4. Žádost p. Jitky Širillové o vodovodní a kanalizační přípojku pro čp. 177 Na Hrázi. 
5. Žádost p. Márie Slabé o přidělení bytu v čp. 107. 
6. Žádost sdružení hasičů ČMS  o 3.000,- Kč na mládež a soutěže. 
7. Žádost o příspěvek na dětský den ve výši 5.000,- Kč. 
8. Žádost o příspěvek pro klub freestylingových jezdců – opatřena 8 podpisy. 
9. Kontejnery u prodejny potravin – přemístění. 
10. Požadavek na kontrolu FV v MŠ a ZŠ – příspěvkové organizace zřízené obcí. 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje záměr  finanční pomoci z obecních prostředků na provedení přípojek vodovodu 

a kanalizace ( z důvodu příliš dlouhého vedení ) – žádost byla ústně přednesena majiteli a 
zástupci majitelů čp. 336, 337, 338 a 181 v ulici K Rybníku. Podrobnosti budou dohodnuty až 
po obdržení stavebního povolení. 

2. OZ schvaluje záměr odkoupení nemovitosti čp. 192. Podrobnosti budou dohodnuty. Starosta 
zajistí pro majitele úředního odhadce. 

3. OZ schvaluje, aby starosta učinil ještě jeden poslední pokus na podpis dohody o vyklizení 
bytu s p. Zástavou. Pokud bude i tento neúspěšný, bude celá záležitost starostou předána právní 
kanceláři p. JUDr. Pecháčkové k provedení žaloby na vyklizení bytu soudní cestou. 

4. OZ schvaluje finanční podporu budoucí realizaci napojení domu čp. 177 Na Hrázi na vodovod 
a kanalizaci. Podrobnosti budou dohodnuty po zajištění stavebního povolení. 

5. OZ zamítá žádost p. Márie Slabé o přidělení bytu v čp. 107, ale nabídneme jiné řešení. 
6. OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost sdružení hasičů ČMS. 
7. OZ schvaluje uvolnění 5.000,- Kč na občerstvení dětí při pořádání dětského dne 03.06.2007. 

Pořadatelé ( Moped klub, SDH a Sokol ). 
8. OZ schvaluje finanční pomoc na vybudování překážek pro freestylingové ježdění na základě 

žádosti. Provedou TS – p. Němec. 
9. OZ schvaluje, aby byly přemístěny kontejnery u prodejny potravin - provedou TS včetně 

krycího oplocení. 
10. Starosta upozornil OZ na potřebu provedení kontroly ( FV a KV ) v příspěvkových 

organizacích zřízených obcí ( MŠ a ZŠ ) z hlediska dodržování závazného ukazatele a 
hospodaření. 

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


