
Zápis z  18.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
12.07.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Rambousek, Vančura, Moravec, Novotná 
Omluveni :    Erban 
 
Program : 
 
1. Kanalizace K Pile – dokončena + vícenáklady = přípojky pro RD 
2. Rozpracovanost přípojky kanalizace a vodovodu pro čp. 110 ( pro ulici ) – úspora za protlak 
3. Výstavba Zázemí pro vozíčkáře – informace 
4. Dnes 12.07.2007 proběhlo ústní jednání k dělení pozemků a SŘ Břehy sever ( p. Zelený ) 
5. Žádost p. Ing. Voňková a p. Štěpánek – chov max. 5 koní  
6. Nabídka nátěry oken MŠ a ZŠ ( p. Marcel Novák ) 
7. Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu Pk 27.07.2007 – informace zastupitelům o akci   
8. F. Křivka – provedl ořez a pokácení nebezpečných topolů + další v pátek 13.07.2007* 
9. Přeladění vysílačky na OÚ na jinou frekvenci 
10. Aktualizace info KN – provedena 
11. Zamezení parkování v ulicích. 
12. Vítání narozených dětí přímo v domácnostech. 
13. Zahájení školního roku 03.09.2007. 
14. Změna rozpočtu roku 2007. 
15. Dotace dětem na tábor v Semíně 3.000,- Kč. 
16. Mateřská škola. 
17. Výlet lodí po Labi. 
 
 
Usnesení : 
 
1. OZ bere na vědomí fakturovanou cenu hotové kanalizace K Pile – fakturovaná cena 

639.131,20 Kč vč. DPH ( smlouva byla na 660.331,- Kč ). OZ schvaluje „dofakturaci“ 
nákladů vzniklých firmě KVIS prováděním odboček a pokládkou přípojek ( vč. zemních prací 
) ve výši 20.793,- Kč vč. DPH ( přípojky p. Rohlíček, p. Bucková, p. Krejčíková, p. Tomanová 
– vrtání šachty ... ). Předání bude ve 29. týdnu.  

2. OZ bere na vědomí, že v rámci provádění přípojek pro čp. 110 nebude nutné sice provádět 
protlak pod silnicí. Úsporu z toho však nepocítíme, neboť kanalizační potrubí se napojovalo ( 
oproti předpokladu ) před vjezdem k RD čp. 106 a práce v tomto úseku byly značně ztíženy 
malými vzdálenostmi od STL plynovodu ( jednáno s technikem VČP a.s. ), vodovodu, kabelů 
veřejného osvětlení a telefonu. nakonec došlo k dohodě, neboť „jiná“ řešení by dosahovala až 
statisícových vícenákladů. 

3. Stavba „Zázemí...“ pokračuje. Společnost Autokemp Buňkov s.r.o. obdržela první fakturu na 
1,969.493,- Kč ( splatná 14.07.2007 ). Starosta ( s jednatelem společnosti ) informoval o 
schůzce s odbornicí na finanční záležitosti p. Kudrnovou, aby ( v pondělí 16.07.2007 ) byla jí 
provedena kontrola tohoto dokladu po stránce správnosti. Starosta rovněž telefonicky jednal 
s pověřenou pracovnicí MMRČR – sděleno, že na ministerstvu není konkrétní metodika, jak 
mají faktury akcí dotovaných z programů graficky vypadat a co mají věcně obsahovat. Musí 
tedy splňovat obecné požadavky na daňové doklady ( faktury ) obdobného druhu a typu. Dle 
informací dotyčné pracovnice MMRČR je naše žádost se všemi doklady v pořádku a MMR 
připravuje vydání tzv. rozhodnutí na jehož základě nám vystaví tzv. limitku na čerpání financí, 
a poté v pobočce HVB Bank Czech Republic a.s. lze otevřít účet, ze kterého lze proplácet 
dodavatelské faktury akce. 



4. Starosta informoval OZ o dnes proběhnuvším ústní řízení ve věci dělení pozemků a stavebního 
řízení na inženýrské sítě Břehy sever. Zvlášť jsou vedena další řízení na komunikace a 
kanalizaci s vodovodem. Samostatně pak další řízení na „elektrofikaci“ tohoto území ( ČEZ ).  

5. OZ projednalo záměr žadatelů p. Ing. Voňkové a p. Štěpánka a nemá k záměru chovu a 
ustájení max. 5 koní námitek za podmínek dodržení obecně závazných technických požadavků 
včetně dodržení veškerých zoo veterinárních a hygienických předpisů,  souhlasu majitelů 
sousedních staveb a pozemků resp. stanovení pásma hygienické ochrany PHO kolem objektu 
chovu zvířat. OZ dále upozorňuje žadatele na nutný soulad zájmů a soulad s územním plánem 
obce, neboť předmětná lokalita je součástí smíšené zóny pro bydlení venkovského typu, kde 
záměr žadatele je uveden spíše jako výjmečně přípustný.  OZ předem vyjadřuje nesouhlas 
s tím, aby se koně pohybovali po veřejných obecních komunikacích zejména po těch 
dostatečně nezpevněných, po pozemcích sportovního areálu hřiště a všude tam, kde by jejich 
pohyb mohl plochy a komunikace poškozovat či omezovat nebo dokonce ohrožovat ostatní 
účastníky. OZ upozorňuje i na to, že okolní pozemky a některé části komunikací jsou 
majetkem fyzických osob. Pozemek pro výstavbu se nachází v záplavovém území. Stavba 
podléhá územnímu řízení ( souhlasu ) a stavebnímu povolení a nutno podat příslušné žádosti 
na Městský stavební úřad v Přelouči, kde žadatel obdrží konkrétnější podklady. Z předložené 
studie není patrné stavební řešení ani prostorové uspořádání. V území se může nacházet i 
meliorační systém, který by se neměl při případné realizaci záměru poškodit. Odpověď na 
žádost v tomto duchu vyřídí starosta obce.  

6. OZ schvaluje, aby nátěry oken aj. v MŠ a ZŠ provedl p. Marcel Novák za ceny v souladu 
s předloženou nabídkou. 

7. Starosta informoval zastupitele o pracovním setkání „organizace a partnerství v cestovním 
ruchu“ na půdě Pardubického kraje dne 27.07.2007. 

8. OZ bere na vědomí, že firma p. Křivky provedla na základě objednávky ořezy stromů a 
pokácení nebezpečných přerostlých topolů za RD čp. 123 a 117 podle žádosti jejich majitelů.  

9. Starosta informoval OZ, že vysílačka umístěná na OÚ je rovněž přeladěna na funkční 
frekvenci HZS Pardubického kraje. 

10. Starosta informoval OZ, že zajistil aktualizaci dat z katastru nemovitostí info KN. 
11. OZ schvaluje jednotnou strategii postupu k omezení parkování automobilů v ulicích obce a 

pověřuje starostu jednáním s Městskou policií v Přelouči a zahájení konkrétních opatření 
v tomto smyslu. 

12. OZ schvaluje, aby napříště uvítání narozených dětí proběhlo přímo v bydlišti krátkou 
návštěvou spojenou s přáním a předáním malého dárku v hodnotě asi 500,- Kč.     

13. OZ schvaluje, aby se zahájení nového školního roku za obec zúčastnil starosta s paní 
Štarmanovou.  

14. OZ schvaluje změnu rozpočtu roku 2007 – v příloze tohoto zápisu. 
15. OZ schvaluje dotaci dětem na táboře v Semíně na nákup potravin ve výši 3.000,- Kč. 
16. Místostarosta seznámil zastupitele se snížením nabídky na projektové práce na nové MŠ 

z původních 785.000,- Kč na nových 398.100,- Kč ( včetně DPH ). Starosta informoval, že 
jednal s KHS Pardubického kraje MUDr. Švadlenkovou o možnosti prohlédnout si některou ze 
současných novějších a podle parametrů vyhovujících mateřských škol. KHS byla nabídnuta 
prohlídka MŠ v Čivicích ( bez kuchyně ) nebo v Pardubicích Na Třísle ( s kuchyní ). V obou 
případech se jedná o školky dvoutřídní velikostí vhodné pro obec Břehy. Prohlídka bude 
možná až po prázdninách. Jednou z možností by bylo aplikovat hotovou projektovou 
dokumentace se souhlasem autora i na obec Břehy. Osazení do terénu a přípojky bychom byli 
schopni zajistit sami. Bude-li tato varianta levnější i o ní budeme napříště jednat. 

17. OZ schvaluje návrh na zorganizování výletu lodí Arnošt z Pardubic po Labi z Pardubic do 
Kunětic a zpět pro občany obce a pověřuje p. Novotnou do příště se zjištěním podrobnějších 
podmínek. 

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


