
Zápis z  15.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
07.06.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Erban, Morávek,Vančura, Štarmanová, Musil , Moravec, Novotná 
                      
Omluveni :    Rambousek 
 
Program : 
 
1. Nástup firmy KVIS Pardubice a.s. na kanalizaci K Pile 11.06.2007 
2. Nabídka f. KVIS na „přípojky“ pro „opomenuté“ čp. 110 
3. Dostavba areálu TS – průběh ( informace ) 
4. Informace starosty o průběhu výstavby a zajištění akce „Vozíčkáři“ ( nátěry střech p. Čermák ) 
5. Záměr nákupu prodejny st.p.č. 209/1,2  
6. Valná hromada VAK a.s. – informace a další vývoj 
7. Vymalování knihovny – p. Marcel Novák 
8. Žádost o vykácení nebezpečných topolů za čp. 117 a 123 
9. Žádost o zřízení přístupové cesty k čp. 69. 
10. Rozpočtové opatření. 
 
 
Usnesení : 
 
1. OZ bere na vědomí  zahájení prací na kanalizaci v ulici K Pile 11.06.2007. 
2. OZ nechvaluje nabídku f. KVIS Pardubice a.s. 406.198,- Kč bez DPH a doporučuje maximální 

cenu bez DPH 360.000,- Kč. OZ pověřuje starostu jednáním s dalšími dodavateli o možném 
dalším snížení ceny. 

3. OZ bere na vědomí rozpracovanost dostavby areálu TS. 
4. OZ bere na vědomí zahájení výstavby 28.05.2007 a podání žádosti o dotaci na MMRČR včetně 

odpovědi o začlenění naší žádosti do databáze MMRČR. OZ bere na vědomí provedení nátěrů 
střech v kempu od f. p. Čermáka. 

5. OZ schvaluje záměr nákupu prodejny na st.p.č. 209/1,2 za cenu 1,200.000,- Kč. Kupní smlouvu 
připraví starosta a předloží prodávajícímu k podpisu. Vnitřní zařízení ( regály ) budou předmětem 
další jiné dohody. 

6. Dne 31.05.2007 proběhla valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
které se zúčastnil místostarosta. Z informací z valné hromady byl akcentován nákup ČOV Semtín 
a následné investice do ČOV a akce Labe Loučná a z toho plynoucí požadavky na financování 
včetně spolufinancování ze strany akcionářů ? – obcí ? Na valné hromadě se hovořilo i o zvýšení 
vodného a stočného !!!  

7. OZ schvaluje vymalování knihovny a chodby během června a července – práce provede p. 
Marcel Novák. 

8. OZ schvaluje vykácení vzrostlých topolů na pozemku p.č. 392/42 ve vlastnictví obce z důvodů 
nebezpečí jejich pádu možným vývratem resp. polomem na čp. žadatelů 117 a 123. 

9. OZ zamítá žádost na zřízení dalšího oficiálního vjezdu k čp. 69 ( záboru pozemku ) a pro 
omezení vlivu parkování nákladních aut velkých tonáží provedou TS opatření, které nedovolí 
autům parkování v těsném sousedství zahrady RD čp. 69 ( sloupky + řetěz apod. ). 

10. OZ schvaluje navýšení položek výdajů rozpočtu : 
• Hasiči       o 6.277,- Kč     na 301.777,- Kč 
• Rozhlas    o 7.017,- Kč     na   22.017,- Kč  
• Kap. 2219                         na   86.036,90 Kč 
• Kap. 3635                         na  103.000,40 Kč 

                Kryto snížením výdajů v kap. 2321 – budovy a stavby ( 1,900.000,- Kč ) 
 
 
         Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


