
Program  33.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
06.03.2008 

 
Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Erban, Moravec, Novotná  
Omluveni :      Vančura, Rambousek 
 
Program   : 
 
- Kontrola plnění usnesení. 
1. Výsledek výběrového řízení na infrastrukturu Břehy – Sever. 
2. Stav zajištěnosti projektu pro rozvody elektro Břehy – Sever pro ČEZ distribuce, a.s. 
3. Dohoda o ukončení nájmu se ZaOD Živanice. 
4. Zajištění projektu pro novou MŠ – integrovaný objekt obč. vybavenosti … ? 
5. Poradenská firma na žádost o dotace z EF ( mlýn, MŠ … ). 
6. Žádost na ÚP Pardubice. 
7. Práce na údržbě sokolovny. 
 
 
Usnesení  : 
 
1. OZ schvaluje bez výhrad provedení výběrového řízení na akci Břehy-sever a schvaluje, aby starosta 

obce uzavřel smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí 
se sídlem Jamné nad Orlicí za cenu 17,762.141,- Kč vč. DPH.  
 

2. Starosta informoval OZ o stavu zajištěnosti stavebního řízení na akci „rozvody elektro“ pro výstavbu 
Břehy-sever. Investorem bude ČEZ distribuce a.s. podle již dříve uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí. V současné době podává p. Ing. Koza žádost o stavební povolení pro ČEZ na Měú Přelouč. 
Stavební řízení bude vyhláškou a lze předpokládat, že ČEZ získá stavební povolení někdy koncem 
dubna.  
 

3. Starosta informoval o stavu ujednání s nájemcem polí p.č. 390/1. OZ schvaluje Dohodu o ukončení 
nájemní smlouvy č. 844 včetně všech dodatků ( i č. 1 ze dne 18.01.2006 ) a vypořádání nájemci ZaOD 
Živanice ve výši 30.000,- Kč ( za ušlý příjem z dotací ). Finanční kompenzace bude obcí zaplacena účet 
ZaOD nejpozději do 30.04.2008.   
 

4. Starosta informoval o jednání s projektovou firmou v záležitosti zajištění projektové dokumentace na 
novou MŠ ( i jako integrovaný objekt … ? je v jednání … ) a o přípravné předprojektové fázi pro mlýn 
Výrov ( až jej obec koupí ). 
 

5. OZ schvaluje, aby starosta nadále jednal s poradenskou firmou NAVIGA4. OZ schvaluje uzavření 
smlouvy s firmou NAVIGA4 na zpracování žádosti o podporu pro „Rekonstrukci a modernizaci 
bývalého mlýna“ jakmile to bude z hlediska realizovatelnosti možné. 
 

6. Starosta informoval o možnosti uzavřít s Úřadem práce v Pardubicích smlouvu na získání podpory 2x 
10.800,- Kč pro zaměstnanost dvou pracovníků TS obce ( dělník pro úklid a údržbu v obci ). OZ 
schvaluje uzavření smlouvy s ÚP. 
 

7. Starosta informoval OZ o potřebnosti zahájit údržbu opotřebeného vnějšího prostředí u sokolovny 
podle návrhu prací – v příloze. Podrobnější jednání na příštím zasedání OZ – a přímo u sokolovny 
prohlídka. 

 
8. OZ schvaluje rozmístění laviček 4x na hřišti, 1x u rybníku vedle kempu, 1x náhrada staré lavičky na 

Výrově, 1x v oddychovém koutu u prodejny potravin ). 
 
 
 
            Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


