
Zápis z 37.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 
29.04.2008 

 
Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil , Erban, Novotná, Vančura 
Omluveni :      Moravec, Rambousek 
 
Program   : 
 
Kontrola plnění usnesení. 
1. Vyjádření ČEZ distribuce a.s. k připojení dalších budoucích novostaveb RD na Výrově 
2. Žádost o finanční příspěvek pro MOPED klub Břehy. 
3. Žádost o finanční příspěvek na Nohejbalový oddíl Břehy. 
4. Delegace zástupce obce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.. 
5. Záměr nákupu pozemku od soukromého vlastníka. 
6. Slavnostní otevření ubytovny v kempu 10.05.2008. 
7. Příspěvek narozeným dětem v roce 2007 a od 01.01. do 30.04.2008. Vítání narozených dětí v obci. 
8. Pálení čarodějnic 30.04.2008. 
9. Jarní posezení s důchodci 12.05.2008 v kempu od 15.00 hodin. 
10. Různé. 
 
Usnesení  : 
 
Usnesení OZ jsou průběžně plněna. 
1. OZ schvaluje možnost v budoucnu stavět RD i na parcelách na Výrově a bere na vědomí předložené 

vyjádření zaslané ČEZ distribuce a.s. OZ pověřuje starostu pokračováním v přípravě pro zajištění 
vyprojektování inženýrských sítí vč. přípojek pro budoucí možnou výstavbu RD na Výrově. 

2. OZ schvaluje finanční příspěvek 30.000,- Kč pro MOPED klub Břehy. 
3. OZ schvaluje finanční příspěvek 20.000,- Kč Nohejbalovému oddílu Břehy. 
4. OZ schvaluje jako delegáta na valnou hromadu firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ve čtvrtek 

dne 29.05.2008 od 09.30 hodin k účasti : 1. Ing. Petr Morávek – starosta nebo náhradník 2. Ing. Pavel Jirava 
- místostarosta nebo náhradník 3. Ing. Pavel Erban – předseda finančního výboru.    

5. OZ schvaluje nákup pozemku p.č. 25 v k.ú. a obci Břehy od soukromého vlastníka za cenu podle 
znaleckého posudku 39.400,- Kč a v souvislosti s tím i kupní smlouvu na tento pozemek.  

6. OZ schvaluje, aby při zahájení akce sportovních soutěží hasičských družstev v sobotu 10.05.2008 byla 
slavnostně otevřena nová ubytovna v kempu. Starosta pozve čestné hosty – p. Ing. Alenu Páralovou – 
poslankyni PSPČR, která pomohla obci při získání dotace ze SR a p. Ing. Petra Šilara – radního 
Pardubického kraje, který má v gesci rozvoj venkova a dobrovolných hasičů. OZ schvaluje, aby 
občerstvení pro účastníky sportovních soutěží hasičů, pořadatele a rozhodčí a pro hosty slavnostního 
otevření nové ubytovny bylo uhrazeno malé občerstvení – oběd, limonáda a čaj apod. 

7. OZ schvaluje příspěvek narozeným dětem v roce 2007 a 2008 a dále vždy á 2.000,- Kč. Vítání dětí – 
občánků se předpokládá koncem května 2008. Místo bude ještě dohodnuto v OZ.  

8. OZ schvaluje, že při pálení čarodějnic bude podáváno dětem malé občerstvení – opékaná uzenina - 
nákup uhradí obec. 

9. OZ schvaluje, že při jarním posezení s důchodci v pondělí dne 12.05.2008 bude účastníkům podáváno 
malé občerstvení - nákup uhradí obec. 

10. OZ konstatuje, že je velmi špatná dopravní situace pro chodce a cyklisty mezi Břehy a Přeloučí. 
Silnice je úzká a bez krajnice pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Starosta oznámil též dopisem dne 
03.03.2008 hejtmanovi Pardubického kraje, avšak z důvodů pozastavení akce plavební stupeň Přelouč 
II se záležitosti ocitají ve slepé uličce. Územní plány Břehů, Přelouče a velkého územního celku – 
Pardubického kraje - počítají s novým korytem Labe a prosazování stezky napříč by bylo de facto 
v rozporu s těmito plány. Starosta doporučuje ( na základě odpovědi na výše uvedený svůj dopis od ředitele SˇUSPk 
pana Ing. Miroslava Němce ) svolat větší koordinační poradu a přizvat odborné útvary Krajského úřadu Pardubického kraje 
a SÚS Pk spolu se zástupcem MŽP ČR, Města Přelouče, správce sítí atd. a společně se pokusit najít východisko ze současné 
nevyhovující situace.                

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


