
Zápis z  19.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
09.08.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Rambousek, Vančura, Moravec, Novotná 
                      Erban 
 
Program : 
 
1. Rozpočtové opatření č. 2/2007 
2. Oprava plyn. kotle bytu v čp. 107 – inf. 
3. Oprava povrchu ulice K Pile – SÚS. 
4. Likvidace autovraku. 
5. Projednání kupní smlouvy pozemek pod čekárnou na Výrově ... 
6. Ministerstvo školství – dotace – inf. 
7. Závady v restauraci v kempu – KHS. 
8. Projednání možnosti nákupu pozemku p.č. 25 na křižovatce. 
9. Informace starosty o možnostech získání dotací z EU ( mlýn ). 
10. MMR – dotace. 
11. Vodovod a kanalizace pro domy  ulici K Rybníku. 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007 – v příloze tohoto zápisu. 
2. OZ bere na vědomí cenu za opravu kotle ve výši asi 8 tis. Kč. 
3. OZ schvaluje provedení opravy povrchu ulice K Pile SÚS stř. Přelouč za cenu asi do 50 tis. Kč. 
4. OZ schvaluje neprodlenou likvidaci nepojízdného autovraku Favoritu firmou pana Petra 

Štarmana. Výzva k odstranění vozidla byla řádně uveřejněna na úřední desce OÚ od 1.6.2007 do 
06.08.2007 – tedy 60 dní. Nikdo o vrak neprojevil zájem. Hrozil únik oleje ... 

5. OZ schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku po čekárně na Výrově původním majitelům. 
6. Starosta informoval, že na základě telefonických rozhovorů s ministerstvem školství nemůžeme 

počítat od nich s dotací na výstavbu nové MŠ ani opravy ZŠ. 
7. Provozovatelka restaurace v kempu předložila soupis závad v restauraci v kempu – byl podrobně 

projednán a OZ schvaluje, aby opravy byly provedeny ihned po sezóně. Seznam v příloze. 
8. Nákup 146 m2 pozemku p.č. 25 OZ schvaluje za cenu 150,- Kč.m-2 , čili za 21.900,- Kč. 

Pověřuje starostu, aby s cenou seznámil prodávající.  
9. Starosta informoval o jednání na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

v Pardubicích, kde podrobně konzultoval problematiku možného získání dotací z EU na některé 
záměry obce. Nadějné se zdá získání podpory na tzv. brownfields – regenerace opuštěné 
průmyslové zóny na občanskou vybavenost ( nákup mlýnu včetně přestavby na sportovní kulturní 
areál ). Uvažovat bychom měli o revitalizaci návsi a centra obce – a jeho posunu směrem ke 
středu obce – sportovní areál u kempu ... atd. 

10. Dotace od MMRČR ve výši 2,950.000,- Kč potvrzena. Zbývá vrátit potvrzené pokyny a 
podmínky čerpání dotace a s jednatelem Autokempu navštívit pobočku HVB Bank v Pardubicích, 
kde starosta předjednal profinancování faktur ... 

11. Přípojky vodovodu a kanalizace pro RD v ulici K Rybníku stavební úřad považuje za rozšíření 
řadů a požaduje vodoprávní řízení. OZ schvaluje, aby starosta podnikl kroky k získání povolení 
jejich realizace objednáním příslušných projektů ( u Ing. Ševčíka ) v souladu s technickým 
řešením původního jednoduchého projektu přípojek.  

• Oprava chodníku na Festovně u čekárny je v plánu na podzim 2007. 
• Neoficiální skatepark – přemístění ?, ale kam – projednáme příště ? 
• Co zlepšit v kempu na rok 2008 ? ... napříště předloží zastupitelé. 
 

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


