
Zápis z  30.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
10.01.2008 

Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Rambousek, Erban, Moravec 
Omluveni :      Novotná, Vančura 
 
Program   : 
- Kontrola plnění usnesení. 
1. Inventury 2007 – upřesnění inventarizačních komisí. 
2. Nákup stolů a židlí. 
3. Dodatek smlouvy s f. Connex.  
4. Smlouva o spolupráci s Mysliveckým sdružením Břehy – Lohenice na rok 2008. 
5. Nákup bezdrátového systému – 2 mikrofony a přijímač – výběr dodavatele. 
6. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. 
7. Informace o ROP NUTS II. 
8. Oprávnění k nakládání s prostředky na účtu č. 1009068764 ČS ( Sporoinvest ).  
9. Projednání možnosti poskytnutí pozemku ve vlastnictví obce na výstavbu sportovního zařízení. 
10. Knihovní řád – dodatek č. 1 
11. Koupě pozemku p.č. 25 v k.ú. Břehy 
12. Příspěvek na činnost mladých hasičů – sportovního klubu SK SDH Břehy. 
13. Vítání občánků narozených v roce 2007. 
 
Usnesení  : 
- Usnesení z minulých jednání jsou plněna průběžně. 
1. OZ schvaluje po upřesnění složení inventarizačních komisí následovně : 

- MŠ  …….......................………..   Novotná, Štarmanová ( +ředitelka ) 
- ZŠ ………….......................……   Rambousek, Musil ( + ředitel ) 
- Hasiči, knihovna ......................… Rambousek, Musil ( Morávek ) 
- TS ……………........................… Jirava, Moravec, ( Morávek ) 
- AK, rest., sokolovna, prodejna … Jirava, Erban, ( Morávek ) 

2. OZ schvaluje nákup 32 ks židlí á 800,- Kč a 8 stolů á 3.000,- Kč za celkem 49.600,- Kč. 
3. OZ schvaluje dodatek smlouvy s f. Connex naše - čj. 10/08  
4. OZ schvaluje smlouvu mezi Obcí Břehy a Mysliveckým sdružením Břehy-Lohenice s finančním 

příspěvkem 25.000,- Kč. Sdružení se smluvně zavazuje, že pro obec Břehy členové sdružení provedou 
práce podle této smlouvy. 

5. Na základě požadavku na ozvučení sportovních a kulturních akcí pořádaných obcí či zájmovými 
sdruženími pod obcí OZ schvaluje nákup 2 mikrofonů a přijímače typ. AKG – systém WMS 40 PRO 
VSD od přímo vybraného dodavatele s nejpříznivější cenou 11.600,- Kč. 

6. Starosta seznámil zastupitele s termínem konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. 
7. Starosta informoval OZ o své účasti na konferenci v Pardubicích dne 8.1.2008 k problematice ROP. 

Nás se týká asi jen program 2.3 Rozvoj venkov. Příjem žádostí je do 28.03.2008, což je z hlediska 
přípravy termín velmi blízký.   

8. OZ schvaluje oprávnění k nakládání s prostředky na účtu ČS č. 1009068764 pro starostu Ing. Petra 
Morávka, nar. 16.08.1954  a místostarostu Ing. Pavla Jiravu, nar. 30.07.1975. Pokud výnos z uložených 
finančních prostředků na tomto účtu u ČS nedosáhl za rok 2007 24.000,- Kč, ukládá OZ tyto prostředky 
přednostně využít pro úhradu úvěru a nákup nemovitého majetku do vlastnictví obce.  

9. Starosta informoval OZ o jednání s Ing. Žirovnickým, který nabízí možnost na obcí odprodaném 
pozemku postavit sportovně společenské zařízení s bowlingem atd. OZ předběžně tuto možnost 
projednalo. Starosta vyzve Ing. Žirovnického k poskytnutí studie či nabídky obsahující hrubé parametry 
k posouzení záměru.  

10. OZ schvaluje dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu obecní knihovny. 
11. OZ schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p.č. 25 v k.ú. Břehy o ploše 146 m2 za cenu 200,- 

Kč.m-2  od majitelky p. Marie Krátké za celkem 29.200,- Kč.      
12. OZ schvaluje příspěvek ve výši celkem 50.000,- Kč pro rok 2008 na sportovní činnost mladých hasičů 

– sportovního klubu SK SDH Břehy. Smlouvu a potřebné náležitosti připraví starosta spolu s vedoucím 
sportovního klubu mladých hasičů p. Františkem Rambouskem. Poskytnuté prostředky budou průběžně 
zpětně vyúčtovány a vše doloženo kopiemi příslušných dokladů včetně seznamů dětí a osob, kterých se 
týká.  

13. OZ stanovilo předběžně termín vítání občánků narozených v roce 2007 na jaro 2008. Bude upřesněno. 
 
             Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


