
Zápis z  20.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
29.08.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Rambousek, Vančura, Moravec, Novotná 
                      Erban 
Program : 
 
1. Vyjádření k odvolání, stav v přípravě akce „Plavební stupeň Přelouč“ – informace. 
2. Mateřská školka – zajištění budoucí možné nové výstavby. 
3. Jednání s firmou DIREKTA s.r.o. GROUP. 
4. Informace o zajištění financování dostavby „Zázemí pro vozíčkáře ...“  
5. Složení povodňové komise obce. 
6. Informace o bytu č. 5/1 v čp. 107. 
7. Investice do veřejného osvětlení včetně výstavby Břehy-sever. 
8. Úpravy kolem obecního objektu čp. 192 – drogerie. 
9. Příprava dalšího veřejného jednání zastupitelstva – na 26.09.2007 – jednání o ÚP obce. 
10. Faktura za natěračské práce v ZŠ. 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje vyjádření obce ( starosta ) dopisem na MŽPČR k odvolání – dopis čj. 256/07. 
2. OZ bere na vědomí informace týkající se možností financování výstavby společně s některým 

z podniků v regionu. Nadále nutno zajišťovat další informace ( místostarosta a starosta ).  
3. Po předešlé informace starosty a seznámení s návrhem smlouvy OZ schvaluje uzavření smlouvy 

mezi obcí a firmou DIREKTA GROUP s.r.o., která nabízí vypracování žádosti o získání podpory 
z programu POV 2007 až 2013 „Vodohospodářská infrastruktury obce“. Cena zajištění je 40 tis. 
Kč při podání a doplatek 60 tis. Kč po vyřízení (bez DPH ).  Dle informace starosty z jednání 
s ředitelem DIREKTA GROUP s.r.o. lze takto získat na výstavbu vodovodu a kanalizace max. 10 
mil. Kč. Týká se především výstavby Břehy-sever. 

4. Starosta informoval, že finanční prostředky na dostavbu „Zázemí pro vozíčkáře“ ve výši 2,95 mil. 
Kč jsou po předešlém schválení MMR ČR k dispozici v HVB Bank pobočka Pardubice. Starosta 
informoval OZ, že pro jejich čerpání je třeba návštěvy jednatele Autokempu s fakturou 
dodavatele, výpisem z obchodního rejstříku atd. Z těchto peněz lze hradit pouze náklady bez 
DPH. OZ bere tuto informaci starosty na vědomí. 

5. V rámci oživení starosta zopakoval složení povodňové komise obce :  Předseda – Morávek, 
zástupce Rambousek, členové Musil, Erban, Ziegler, Vl. Šanda ( a další členové OZ dle potřeby a 
povahy živelné události ). 

6. Starosta informoval, že se na něho telefonicky obrátila p. Husáková, která nabídla, že projedná 
s Jaromírem Zástavou vyklizení jím neužívaného bytu č. 5/1 v čp. 107 ( t.č. v řízení Okresního 
soudu na základě žaloby obce ). Požaduje zaslání tiskopisu plné moci – zasláno poštou starostou. 

7. Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení : Starosta seznámil OZ s nabídkami f. CITELUM na 
rozšíření veřejného osvětlení v obci a OZ schvaluje : 

     a)  Modernizaci osvětlení a rozšíření o jednu lampu v ulici Zemědělské – cena 119.105,- Kč 
          včetně položení ( výměny ) kabelu. 
     b) Na Hrázi pouze v rozsahu přidání dalších dvou světelných bodů až po čp. 139. 
     c) OZ bere na vědomí předloženou nabídku f. CITELUM na nové veřejné osvětlení v lokalitě 
          Břehy-sever kompletně ve výši 777.911,- Kč vč. DPH. 
8. OZ schvaluje provádění úprav kolem obecního objektu čp. 192 – prodejny drogerie vč. napojení 
    na kanalizaci. Po dokončení a vydláždění TS obce vznikne zde další místo pro parkování aut. 
9. Jednání o ÚP obce 26.09.2007 – vše uveřejněno na ÚD a na internetu. 
10. OZ schvaluje úhradu faktury ve výši 33.800,- Kč za provedené natěračské práce v ZŠ.       

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


