
Program  23.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
11.10.2007 

 
Přítomni :      Jirava, Morávek, Štarmanová, , Rambousek, Vančura, Moravec, Novotná 
Omluveni  :   Erban, Musil 
 
Program : 
 
-     Kontrola usnesení. 
1. Projednání stížnosti čj. 291/07. 
2. Dodatek pojistné smlouvy s Generali Pojišťovna a.s. ( AR CREDIT s.r.o. ).  
3. Nabídka – dodatek ke smlouvě s f. CITELUM, a.s. na správu veřejného osvětlení ( VO ).  
4. Zahájení přezkoumání hospodaření obce 17.12.2007 inf. 
5. Predikce pro návrh rozpočtu obce na rok 2008 ( ms ). 
6. Úprava rozpočtového výhledu obce na r. 2008 až 2012 ( ms .) 
7. Kontrola v ZŠ a MŠ – ( KV a FV - příspěvkové organizace zřízené obcí ). 
8. Prodloužení smlouvy s provozovatelkou restaurace v kempu na další období a odstranění závad. 
9. Nákup malého sekacího traktoru pro TS ( oprava starého stále trvá ! ). 
10. Pokyn generálního ředitele HZSČR ze dne 20.09.2007 ( pro velitele jednotky SDH ). 
11. Příspěvek 10.000,- Kč na spolkovou činnost SDH Břehy vč. akce pro členy SDH 13.10.2007. 
12. Rozvážení obědů v rámci úspory za tzv. „odpečované dny“. 
13. Rozmístění laviček u rybníku Buňkov, informační tabule atd. 
14. Kulturní akce – informace Věra Novotná 
 
 
Usnesení : 
 
1. OZ schvaluje převážnou oprávněnost stížnosti čj. 291/07 a pověřuje starostu, aby odpověděl ve smyslu 

nápravy chystané na termín jaro 2008 ihned po výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek vč. 
hlavního přívodu vodovodu.  

2. OZ schvaluje dodatek pojistné smlouvy s Generali Pojišťovna a.s. ( AR CREDIT s.r.o. ) na částku 
26.141,- Kč ( sníženou v rámci upřesnění o 456,- Kč ).  

3. OZ schvaluje dodatek ke smlouvě s f. CITELUM, a.s. na výstavbu veřejného osvětlení Břehy-sever ve 
výši celkem 777.911,- Kč – firma CITELUM de facto obci půjčuje své finanční prostředky na výstavbu 
VO a obec bude splácet od 1.1.2008 do 31.12.2014 ročně nárůst o 140.000,- Kč vč. DPH k již placené 
částce na provoz, údržbu a opravy VO. Tyto částky budou zakalkulovány do cen parcel.  

4. Starosta informoval OZ o zahájení přezkoumání hospodaření obce KÚPk dne 17.12.2007. 
5. Starosta předal predikci pro návrh rozpočtu obce na rok 2008 od KÚPk – převzal místostarosta.  
6. OZ bylo informováno o nutnosti úpravy rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2012. Úpravu připraví 

místostarosta k projednání na příštím jednání OZ. 
7. OZ pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly v ZŠ a MŠ –  příspěvkové organizace zřízené obcí ) 

dne 19.10.2007. 
8. OZ schvaluje výši nájemného 15.000,- Kč měsíčně a prodloužení smlouvy restaurace v kempu na další 

rok. Starosta bude informovat a připraví dodatek ke smlouvě s provozovatelkou.  
9. OZ neschvaluje a odkládá záměr nákupu nového sekacího traktůrku na jaro 2008. Oprava starého stále 

trvá. 
10. Pokyn generálního ředitele HZSČR ze dne 20.09.2007 předán veliteli jednotky SDH. 
11. OZ schvaluje příspěvek 10.000,- Kč na spolkovou činnost SDH Břehy vč. použití na financování 

společenské akce pro členy SDH 13.10.2007. 
12. OZ projednalo organizační možnosti zajistit rozvážení obědů pro 3 až 4 potřebné.  
13. OZ schvaluje záměr rozmístit lavičky u rybníku Buňkov a výhledově i pár informačních tabulí. Výrobou 

laviček budou pověřeny TS obce v zimním období 2007-2008. Zajistí starosta. 
14. Kulturní akce – informace k chystaným akcím např. E. Destinová 9.11.2007, vánoční besídka 18.12.2007. 
 
 
 
 
         Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                                           Ing. Petr Morávek – starosta 


