
Zápis ze  16.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
21.06.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek,Vančura, Štarmanová, Musil , Moravec, Rambousek, Novotná 
Omluveni :    Erban 
 
Program : 
 
1. Smlouva s firmou KVIS Pardubice a.s. na vodovod a kanalizaci  - „přípojky“ pro „opomenuté“ 
čp. 110. 

2. Dostavba areálu TS - informace 
3. Kanalizace K Pile. 
4. Informace o průběhu výstavby a zajištění akce „Vozíčkáři“ – 2. vlna dokladů na MMRČR 
5. Informace o nákupu areálu mlýnu.  
6. Valná hromada SOP – informace 
7. Vykácení nebezpečných topolů za čp. 117 a 123 ( f. p. Křivka ) 
8. Potřeba kontroly v MŠ a ZŠ ( KV a FV ). 
9. Mateřská škola – jednání o projektové přípravě 
10. Změna rozpočtu „hasiči“ 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje uzavření smlouvy s firmou KVIS a.s. na vodovod a kanalizaci pro čp. 110 podle 

přepracované nabídky a smlouvy za 359.612,- Kč bez DPH. 
2. OZ bere na vědomí rozpracovanost dostavby areálu TS. 
3. OZ bere na vědomí stav rozpracovanosti na kanalizaci v ulici K Pile 
4. OZ bere na vědomí probíhající výstavbu ubytovny v autokempu. Starosta seznámil 

zastupitelstvo se zajištěním všech potřebných dokladů pro tzv. 2. vlnu k žádosti na MMRČR, 
které musí doložit nejpozději do 29.06.2007. 

5. OZ bere na vědomí informaci starosty o stavu jednání o nákupu areálu mlýnu Výrov.   
6. OZ bere na vědomí, že starosta byl zvolen na valné hromadě SOP členem dozorčí rady 

společnosti SOP a.s. ( další členové jsou Ing. Jan Málek – starosta Choltic, PhDr. Ivo Novák – 
místostarosta Chvaletic, p. Josef Polák – starosta Krakovany a p. Bohumil Kacerovský – 
starosta Záboří nad Labem ). 

7. OZ schvaluje vykácení nebezpečných topolů na p.č. 392/42 ve vlastnictví obce firmou p. 
Křivky za nabízenou cenu asi 9.000,- Kč. tentýž p. Křivka slíbil v rámci toho, že opraví úvazky 
větví stromu v zahradě MŠ. 

8. OZ ukládá kontrolnímu výboru provedení kontroly v příspěvkových organizacích MŠ a ZŠ 
v termínu do konce září 2007. 

9. Pro zajištění projektové dokumentace na novou MŠ OZ schvaluje, aby do přípravné fáze – 
poptávkového řízení bylo osloveno více projektantů. 

10. OZ schvaluje změnu rozpočtu v kapitole „hasiči“ navýšení výdajů o 100.000,- Kč. 
      O 100.000,- Kč budou sníženy výdaje v kap. 2321 – budovy a stavby.  
11. OZ schvaluje věcné břemeno :   NN přípojka pro RD p. Musila v ulici Dlouhé. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


