
Zápis z 22.  pracovní jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
27.09.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek,Vančura, Štarmanová, Rambousek, Musil,   
Omluveni :    Moravec, Erban, Novotná 
 
Program : 
1. Kontrola usnesení. 
2. Žádost o dotaci Pk – soulad s POV. 
3. Investice do veřejného osvětlení – Uzavření smlouvy s f. CITELUM. 
4. Dotace ROP – informace. 
5. Vyjádření obce k odvolání – týká se přípravy „Plavební stupeň Přelouč“ 
6. Mlýn Výrov – znalecký posudek. 
7. Veřejné projednání návrhu územního plánu včetně projednání námitek. 
8. Garáž za prodejnou čp. 192 – masáže, kadeřnictví, pedikůra. 
9. Okenice pro ubytovnu v kempu. 
10. Projednání akce pro cyklisty – žádost p. Jakuba Muchy z 27.09.2007 na pořádání akce. 
11. Různé – nákup obecní videokamery 
 
Projednání a usnesení k jednotlivým bodům : 
1. Kontrola usnesení z minulých jednání. 
2. Žádost o dotaci Pk – soulad s POV. OZ schvaluje, aby starosta podal žádost o dotaci na opravu 

oplocení a úpravy povrchů tenisových kurtů, neboť se jedná o pokračování programu POV v rámci 
projektu. Žádost podává starosta 27.09.2007 na KÚPk. 

3. OZ schvaluje uzavření smlouvy s firmou CITELUM na rozšíření – úpravy veřejného osvětlení v ulici 
Na Hrázi ( 2 sv. body ) a Zemědělské ( 1+1pův. sv. bod ) za cenu 276.824,- Kč vč. DPH. ( 100.088 + 
132.537 bez DPH ). 

4. Starosta informoval o semináři 18.09.2007 v Hradci Králové, kterého se účastnil. Jedná se o možnost 
požádání o dotace z programů ROP. 

5. OZ schvaluje, aby starosta opět zaslal obdobné vyjádření naší obce k odvolání – týká se přípravy 
„Plavební stupeň Přelouč“ – a opětovně zdůraznil zájem obce na splavnění Labe. 

6. Starosta předložil OZ znalecký posudek – ocenění nemovitostí - mlýnu Výrov. OZ doporučuje 
starostovi pokračovat v dalším jednání s prodávajícím a připravovat příslušné smlouvy. 

7. Veřejné projednání návrhu územního plánu proběhlo 26.09.2007 včetně projednání námitek. Na Obecní 
úřad byly doručeny dvě námitky – čj. 280/07 a čj. 290/07. OZ schvaluje obě tyto námitky jako 
akceptovatelné a požaduje na zpracovateli jejich zohlednění a zapracování do územního plánu obce 
Břehy. 

8. OZ schvaluje záměr vybudovat postupně namísto garáže za prodejnou čp. 192 vhodnou přístavbou 
objekt pro masáže, kadeřnictví a pedikůru jako rozšíření drobných služeb občanům obce. Starosta 
zajistí projednání s potenciálním nájemcem masáží a zajistí jednoduchý projekt pro získání potřebných 
povolení včetně stavebního.  

9. OZ schvaluje objednání dřevěných okenic pro novou ubytovnu v kempu od f. p. Ondráčka a p. Vlka 
v ceně do 60 tis. Kč za 8 ks kompletně dodaných a namontovaných okenic. 

10. OZ projednalo dnes doručenou žádost o pořádání akce pro cyklisty – skatery. Žádost podává p. Jakub 
Mucha aj. a je podána právě teprve 27.09.2007, což je docela pozdě na akci konanou už v neděli 
30.09.2007. Nicméně OZ schvaluje poskytnutí obecních pozemků v prostoru tenisových kurtů a 
současně upozorňuje pořadatele na nutnost dodržení zásad pořádání obdobných akcí ( bezpečnost, 
zdravotní služba, zajištění pořádku atd. ). Starosta na žádost odpoví v tomto duchu. 

11. OZ schvaluje nákup videokamery– typ PANASONIC VDR-D310 v ceně 14.847,- Kč. Kamera bude 
sloužit výhradně pro natáčení záležitostí spojených s chodem obce a akcí pro občany obce, děti apod. 
Dále pak akcí pořádaných obcí, SDH obce, sportovních akcí apod. Vypůjčení pro OZ vybrané účely je 
možné pouze oproti podpisu smlouvy o výpůjčce podle § 659 Obč. zákoníku s plnou odpovědností za 
poškození či ztrátu.     

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


