
Zápis z  31.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
24.01.2008 

 
Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Erban, Moravec, Novotná, 
Omluveni :      Vančura, Rambousek 
 
 
Program   : 
- Kontrola plnění usnesení. 
1. Informace starosty o výběrovém řízení Břehy - Sever 
2. Informace o Rozhodnutí o změně ÚR Břehy – Sever. 
3. Energetický audit – ZŠ Břehy.  
4. SMS ČR – informace. 
5. Soutěž kynologů 4.5.2008 na hřišti. 
6. Informace o podání žádosti na ČEZ v záležitosti připojení budoucí nové MŠ. 
7. Půjčka Autokempu Buňkov s.r.o. na vybavení ubytovny – smlouva o půjčce. 
8. Věcné břemeno v ulici Pod Lipami. 
9. informace o končící fixaci u jednoho z úvěrů KB. 
10. Zrušení starého WC v kempu. 
 
 
Usnesení  : 
- Usnesení z minulých jednání jsou plněna průběžně. 
1. OZ bere na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení Břehy – Sever.  
2. OZ bere na vědomí informaci starosty, že dne 22.01.2008 vydal Měú Přelouč Změnu územního 

rozhodnutí pro výstavbu Břehy - Sever ( využití pův. trafostanice – ČEZ ). Jakmile nabude právní moci, 
projektant elektro - ČEZu podá neprodleně žádost o stavební povolení pro nové rozvody elektro ). 

3. OZ schvaluje objednání dokumentace u f. Ing. Šíp Csc, na základě které bude vyhotoven energetický 
audit s tzv. energetickým průkazem budovy ZŠ.  Zaměření stavby ZŠ zajistí místostarosta.   

4. OZ bere na vědomí informaci o stavu ve vyjednávání SMS o vyšším daňovém příjmu pro obce ČR. 
5. OZ schvaluje akci kynologů na místním hřišti dne 04.05.2008. Akce bude oznámena Autokempu. 
6. Starosta informoval OZ, že podal žádost o vyjádření na ČEZ k možnému připojení budoucí novostavby 

nové MŠ na elektrickou síť. Podle vyjádření bude postupováno v zadání projektové dokumentace. 
7. OZ schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí úročené smluvní půjčky pro Autokemp Buňkov s.r.o. ve 

výši 450.000,- Kč s pevným úrokem 10 % na dva roky. Splátky půjčky budou v roce 2008 – jistina 
250.000,- Kč + 45.000,- Kč úrok a v roce 2009 jistina 200.000,- Kč + úrok 20.000,- Kč. Starosta 
podepíše smlouvu o poskytnutí úvěru s Autokempem Buňkov s.r.o. a předá podklady účetní. 

8. OZ schvaluje podepsání smlouvy o věcném břemenu v ulici Pod Lipami pro oprávněného ČEZ 
Distribuce a.s. – týká se p.č. 854/1 ve vlastnictví obce. St.p.č. 28/6 je prodána – starosta odpoví f. 
Maping v.o.s. v tomto smyslu. 

9. Starosta informoval OZ o končící fixaci u jednoho úvěrů u KB. OZ schvaluje,  aby tento úvěr, 
doposud úročený 4,7 %, byl postupně splácen s fixací úroku ve výši asi 5,2 %. Je to pro obec 
výhodnější, než úvěr jednorázově splatit. 

10. OZ schvaluje, aby byl demontován zbytek původních kabin WC v prostoru jižní části areálu kempu – 
nachází se na pozemku v soukromém vlastnictví a jedná se o majetek obce. Starosta požádá i o souhlas 
majitele pozemku.   

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


