
Zápis z 36.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
17.04.2008 

 
Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Erban, Moravec, Novotná, Vančura, Rambousek 
Omluveni :       
 
Program   : 
 
Kontrola plnění usnesení 
 
1. Výběr nájemce garsonky č. 5 v čp. 107. 
2. Projednání opravy komunikací u kempu a v kempu. 
3. Odsouhlasení podpisu dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR od SZIF. 
4. Zahájení výstavby infrastruktury a prodej stavebních parcel Břehy – Sever. 
5. Koňská stezka ( koně, kočáry ) Kladruby nad Labem – Slatiňany. 
6. Informace o chystané zástavbě Břehy – Západ. 
7. Informace o jednání s majiteli pozemků na Výrově a ČRS. 
8. Projednání žádostí o prodej pozemků na Výrově. 
9. Oplocení tenisových a nohejbalového kurtu. 
 
Usnesení  : 
 
1. OZ schvaluje jako dalšího nájemce bytu č. 5 v čp. 107 paní Darinu Formanovou. Starosta uzavře 

novou nájemní smlouvu s novou cenou. 
2. OZ schvaluje, aby starosta podepsal smlouvu o dílo s firmou M-SILNICE a.s. za cenu 500.882,- Kč 

vč. DPH na provedení oprav živičných povrchů komunikací a ploch sportovního a rekreačního areálu 
hřiště a autokempu Břehy. Termín dle smlouvy přislíben do 08.05.2008. 

3. OZ schvaluje, aby starosta podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR od 
SFZI ve výši přislíbených 12,040.956,- Kč. Tyto dotační prostředky jsou vázány na vodovod a 
kanalizaci Břehy-Sever a budou podle dispozic uvolněny SZIF až 25.09.2008. 

4. Starosta informoval OZ o zahájení výstavby infrastruktury Břehy-Sever. Dále podrobně o zamluvených 
stavebních parcelách a jménech žadatelů. OZ schvaluje prodej stavebních parcel č. 
4,10,11,13,14,15,18,24,26,27,28,30,37 evidovaným žadatelům. Situační plánek parcel a soupis žadatelů 
je přílohou tohoto zápisu. Záměr prodeje byl schválen OZ 20.03.2008 a zveřejněn od 25.03.2008 na 
úřední desce OÚ. 

5. OZ neschvaluje trasu koňské stezky vedoucí obcí a doporučuje její odklon např. podle řeky Labe po 
paralelní cestě apod. 

6. Starosta informoval OZ o chystané zástavbě na pozemcích Břehy–Západ včetně ukázky zastavovací 
studie. OZ souhlasí a nemá žádné připomínky k navrženému řešení. 

7. OZ revokuje usnesení z minulého jednání s cenou 2,000.000,- Kč. OZ schvaluje nákup pozemků na 
Výrově od soukromých majitelů za cenu 2,060.000,- Kč ( nárůst o 60 tis. Kč na úhrady daně pro 
prodávající ). Starosta bude pokračovat v jednání směrem k uzavření kupní smlouvy. Starosta dále 
informoval OZ o jednání s vedením ČRS MO Přelouč. 

8. OZ schvaluje záměr odprodeje části p.č. 290/2 evidovaným žadatelům ( č.j. 90,91,92/08 ). Starosta 
bude pokračovat v jednání s ČEZ distribuce, dále objedná geometrické vyměření pozemkových parcel a 
předjedná s kupujícími. 

9. Starosta informoval OZ o možnosti provést oplocení tenisových kurtů svépomocí TS – předložena 
kalkulace cen za materiál ve výši min. 370 tis. Kč. Dále třeba připočítat zemní práce, dopravu materiálu 
a práce montážní. Vzhledem k tomu, že jeden kurt je využíván free-style jezdci, OZ schvaluje provést 
samostatné oplocení plochy, na které sportují free-style jezdci. Provedou TS a starosta připraví možnost 
uzavření smlouvy s plnoletým nájemcem, který tento sport povede. 

10. Místostarosta informoval o zadání prací na provedení energetického auditu ZŠ, jako nutným pro 
možnost požádání o dotaci na zateplení objektu. 

11. OZ schvaluje změnu rozpočtu roku 2008 ( v příloze tohoto zápisu ). 
12. OZ schvaluje nákup oblečení pro družstvo mladých sportovců SDH Břehy ve výši do 50 tis. Kč.  
 
                Ing. Pavel Jirava – místostarosta                                         Ing. Petr Morávek – starosta 


