
Program  34.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
20.03.2008 

 
 
Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Erban, Moravec,  
Omluveni :      Vančura, Rambousek, Novotná 
 
Program   : 
 
- Kontrola plnění usnesení. 
  
1. Záměr odprodeje 5 stavebních parcel Břehy – Sever původním vlastníkům polí. 
2. Záměr odprodeje 30 stavebních parcel Břehy – Sever novým žadatelům. 
3. Odměny zastupitelům podle novely č. 79/2008 Sb.  
4. Práce na údržbě sokolovny. 
5. Opravy asfaltových komunikací v areálu sportoviště. 
6. Kupní smlouva na mlýn ( 7 mil. Kč) a zástavní smlouva na čp. 192 

 
 
Usnesení  : 
 
1. OZ schvaluje záměr odprodeje 5 parcel vybraných původními vlastníky polí k odprodeji jim za předem 

dohodnutých podmínek ( smlouvy o smlouvách budoucích ). Cenu OZ stanovuje a OZ schvaluje na 
30,- Kč za 1 m2 u všech pěti kupujících jednotně,  i když původní smlouvy o smlouvách budoucích byly 
v tomto odlišné. Obecní zastupitelstvo tak deklaruje, že nemá zájem poškodit nebo upřednostnit 
kohokoliv z těchto původních majitelů polí. OZ schvaluje kupní smlouvu na odprodej parcely 
označené jako č. 37 ( p.č. 390/122 o výměře 872 m2 ) kupující p. Jaromíra Hauková – cena 26.160,- Kč. 
Starosta zajistí i podání vkladu na KÚ Pardubice.      
 

2. OZ schvaluje záměr odprodeje 30 stavebních parcel v lokalitě Břehy – Sever podle zastavovací mapy, 
geometrického plánu ( zpracoval Ing. Andrýs ) v souladu s regulačním plánem obce. Jedná se o 
stavební parcely s cenou určenou kalkulací. OZ schvaluje kalkulaci a výši ceny jednotlivých parcel. 
Plán parcel s jednotlivými údaji včetně cen je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Starosta obce zajistí 
zveřejnění záměru obce na úřední desce a bude dále pokračovat v přípravě prodeje parcel, v načasované 
propagaci prodeje v místním občasníku Břežan, následně v ROŠTu v Přelouči apod. tak, aby vlastní 
prodej mohl probíhat asi od poloviny dubna 2008. Cena za parcelu bude splatná na účet obce vedený u 
KB při podpisu kupní smlouvy. Vklad na Katastrální úřad v Pardubicích zajistí prodávající.   
 

3. OZ schvaluje odměny zastupitelům ve výši podle novely č. 79/2008 Sb. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev a to s platností od 01.03.2008. 

 
4. OZ schvaluje, aby práce na údržbě okolí sokolovny provedli TS obce. Rozpis v příloze. 

 
5. OZ schvaluje provedení oprav na komunikacích u hřiště a v autokempu podle nabídky firmy Korekt ( 

p. Grišajev ) - nabídka v příloze zápisu. 
 

6. OZ schvaluje kupní smlouvu na mlýn Výrov ve výši 5 mil. + doplatky á 1 mil do k.r. 2009 a do 
31.10.2010 a zástavní smlouvu na čp. 192. Obě smlouvy jsou připraveny právničkou JUDr. 
Pecháčkovou. Starosta za obec smlouvy podepíše a zajistí následně vklad na KÚ Pardubice. 

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


