
Zápis ze 70.  veřejného jednání Zastupitelstva Obce Břehy 

10.11.2009 od 18.00 v restauraci Na Křižovatce 

 

Zkratka OZ = Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Přítomni :        Jirava, Morávek, Štarmanová, Musil, Moravec, Vančura , Novotná, Rambousek             

Omluveni :      Erban    

( Jednání OZ je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ). 

Zasedání řídí starosta. 

Ověřovatelem zápisu je určen :      František Rambousek, Marie Štarmanová 

 
Poznámky : 

Hlasování je zaznamenáváno následovně  ( pro - proti - zdržel se). V případě jednohlasného schválení se nezaznamenává, 

nenastane-li změna v počtu přítomných zastupitelů. 

 

Začátek jednání :   18.15 hod. 

Starosta přivítal přítomné občany a zastupitele. 

 

Program : Starosta seznámil zastupitele s doplněným programem jednání o body zařazené zastupiteli.  

 

1. Seznámení občanů se záměrem obce požádat o dotaci na přestavbu části areálu mlýnu na 

Kulturní, sportovní a multifunkční objekt obce Břehy. 

2. Rozpočet – informace 

3. Změna územního plánu obce. 

4. Seznámení občanů a projednání, „jak dodržet“ přísné podmínky SZIF pro budoucí čerpání dotace 

z PRV ve výši 8,613.455,- Kč. 

5. Záměr obce na pronájem prodejny drogerie st.p.č. 209/1,2 v k.ú. a obci Břehy. 

6. Zrušení předkupního práva na p.č. 390/96 v k.ú. a obci Břehy. 

7. Informace o novém autobusovém spoji na lince č. 650200. 

8. Informace o krácení daňových příjmů obce FÚ Přelouč. 

9. Potřeba provedení kontrol finančním a kontrolním výborem. 

10. Přijímání žádostí o pronájem garsonky v čp. 107. 

11. Smlouva o výpůjčce učebny v MŠ Základní umělecké škole Přelouč. 

12. Seznámení občanů se způsobem rekonstrukce objektu bydlení opět na bytový dům se 6 byty a 

projednání možných způsobů nájmu resp. prodeje např. 5 bytů přímo zájemcům – občanům. 

13. Diskuse. 

 

Starosta se dotázal, zda zastupitelé mají připomínky k upravenému programu, či jej chtějí doplnit 

apod. Nikdo ze zastupitelů tak neučinil, proto dal starosta hlasovat, zda zastupitelé schvalují navržený 

programem jednání zastupitelstva obce Břehy. Hlasování. 

OZ schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce (8-0-0). 

 

 JEDNÁNÍ 
 

1. Starosta seznámil přítomné se záměrem obce požádat o dotaci na přestavbu části areálu mlýnu na 

Kulturní, sportovní a multifunkční objekt obce Břehy a podrobně opětovně informoval o způsobu 

využití podle projektu pro stavební povolení a stavebního povolení s nabytou právní mocí. Celkový 

předpokládaný náklad přestavby činí podle rozpočtu ~ 42,200.000,- Kč vč. DPH. Pokud by obec 

s žádostí o dotaci uspěla a akce by byla zařazena jako akce nevytvářející tzv. veřejnou podporu, 

obec by mohla získat až 92,5 % uznatelných nákladů, což v přepočtu činí asi 39,035.000,- Kč, 

pokud by byla uznána DPH a asi 32,800.000,- Kč, pokud by DPH nebyla uznána jako uznatelný 

náklad. K nahlédnutí je k dispozici dokumentace. Po seznámení se starosta zeptal zastupitelů, zda 

mají dotazy a připomínky a protože tomu tak nebylo ( záměr byl projednávám i na pravidelných 

poradách zastupitelů ) dal starosta hlasovat : Kdo ze zastupitelů je pro, aby a obec požádala o 

dotaci z programu v rámci ROP SV. Výsledek hlasování k bodu 1 : OZ schvaluje, aby obec Břehy 



připravila kompletně žádost o dotaci a požádala na ROP SV o dotaci na přestavbu části areálu 

mlýnu na Kulturní, poštovní a multifunkční objekt obce Břehy. ( 7-0-1Novotná ). 

2. Místostarosta informoval občany o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2010 a o úpravě rozpočtu roku 

2009. Změna rozpočtu r. 2009 a rozpočet obce na rok 2010 budou projednány na příštím jednání 

OZ. 

3. p. Moravec vystoupil se záměru obce zahájit kroky vedoucí ke změně územního plánu obce, a to 

konkrétně v oblasti možného rozšíření zóny budoucí výstavby venkovského bydlení ještě na 

pozemcích severozápadně od obce ( 389/4 PK, 392/1, 389/6 – II. etapa atd. Seznámil přítomné 

s návrhem možného rozšíření. V diskusi zazněl i názor p. Novotné, že není dostatečně 

informována, proto nebude hlasovat pro. Po diskusi k projednávanému bodu dal starosta hlasovat, 

kdo ze zastupitelů schvaluje, aby byly obcí podniknuty kroky směřující ke změně územního plánu, 

Výsledek hlasování k bodu 2 :  OZ schvaluje, aby obec podnikla kroky směřující ke změně(ám) 

územního plánu obce podle předepsaného postupu dle zákona č. 183/2006 Sb. (7-0-1Novotná).  

4. Starosta seznámil přítomné s přísnými podmínkami pro „udržení“ dotace od SZIF ve výši 

8,613.455,- Kč, pokud ji bude obec čerpat od jara roku 2010, protože nejpozději do jednoho roku 

od zahájení čerpání této dohodnuté dotace musí být připojeno v oblasti nové výstavby Břehy-sever 

- Na Novině trvale 69 osob. To, že obec nedostala dotaci na novou mateřskou školu věc 

zkomplikovalo, protože právě s osobami v nové MŠ bylo počítáno. Zastupitelé byli starostou 

podrobně informováni o tomto problému. 

5. S ohledem na ukončení nájemní smlouvy k.r. 2009 na obchod drogerie čp. 192 ( st.p.č. 209/1,2 

v k.ú. a obci Břehy ) starosta informoval přítomné o zveřejnění záměru obce tento nebytový 

prostor pronajmout některému z žadatelů od zač. roku 2010 za účelem provozování obchodu ( 

drogerie, smíšené zboží apod. ) jako služby pro obyvatelstvo apod. Starosta veřejně vyhlásil, že 

zájemci mohou podávat žádosti ( přímo na adrese OÚ Břehy ) o nájem nebytových prostor této 

prodejny s tím, že o tom rozhodne zastupitelstvo obce na některém příštím jednání. 

6. Starosta seznámil zastupitele s žádostí č.j. 267/09 na zrušení předkupního práva obce, jako práva 

věcného, k pozemku p.č. 390/96 v k.ú. a obci Břehy. Důvodem je, že spolumajitelé hodlají 

odprodat pozemek dalšímu zájemci o stavbu RD a obec vědomě ve lhůtě nepožádala o zpětné 

odkoupení podle předkupního práva. Starosta dal hlasovat, kdo je pro, aby obec zrušila předkupní 

právo k tomuto pozemku p.č. 390/96 v k.ú. a obci Břehy, a to učiněním žádosti o zánik věcného 

práva předkupního na Katastrálním úřadu v Pardubicích. OZ schvaluje, aby obec zrušila 

předkupní právo ( jako právo věcné ) k pozemku p.č. 390/96 v k.ú. a obci Břehy. (8-0-0). 

7. Starosta informoval přítomné o zavedení nového spoje autobusové linky č. 650200 Břehy-Festovna 

– Přelouč a zpět. 

8. Starosta informoval přítomné, že obci byly FÚ Přelouč „kráceny“ daňové příjmy o 403.603,- Kč a 

23.663,- Kč formou vyrovnání přeplatků. To je mj. jedním s dalších signálů, že krizová situace trvá 

a nelze očekávat rychlé zlepšení daňových příjmů obce. Ani rok 2010 nelze vidět moc 

optimisticky. Proto se musí obec, jako doposud, spoléhat i na vlastní příjmy, které si především 

vhodným postupem chystaných investic připraví.  

9. Starosta vyzval členy kontrolního a finančního výboru k provedení kontrol, a to především 

v příspěvkových organizacích ( MŠ a ZŠ ). 

10. Starosta informoval, že se uvolnila garsonka v čp. 107 a lze podávat žádosti o pronájem přímo na 

OÚ Břehy. 

11. Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o výpůjčce učebny v MŠ pro Základní 

uměleckou školu Přelouč. Starosta dal hlasovat. OZ schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi 

Mateřskou školou Břehy a Základní uměleckou školou Přelouč. ( 8-0-0). 

12. Starosta seznámil přítomné s rekonstrukcí bytového domu v čp. 2 ( na části st.p.č. 40/2v k.ú. a obci 

Břehy ) a s možnostmi zajištění rekonstrukce, a to včetně dalšího využití občany – žadateli. 

V diskusi zazněly názory a varianty nájmu i prodeje bytů do osobního vlastnictví resp. do 

spoluvlastnictví atd. Pro obec by bylo finančně výhodnější, aby např. 4 až 5 bytů prodala do 

vlastnictví žadatelům – občanům a jeden byt si ponechala a stala se tak ( zůstala ) spoluvlastnicí. 

To by na jedné straně obci zaručilo vliv na budoucí provoz bytového domu a na straně druhé 

pomohlo při financování rekonstrukce výběrem vhodných záloh od vážných zájemců apod. 

13. Diskuse :  



 p. Jindřich Jech vystoupil s názorem, že nákup mlýnu nebyla od obce dobrá investice, že by 

bylo lepší raději stavět školku. Na to bylo odpovězeno, že v době, kdy jsme kupovali mlýn 

jsme doufali, že na školku získáme dotaci z ROP SV. Mezi zastupiteli pak bylo 

konstatováno i riziko pro obec v případě, kdyby mlýn nekoupila. Totiž např. chátrající 

stavby dávají odstranit stavební úřady na náklady vlastníka, pokud je dosažitelný. Pokud 

ne, odstraňuje či zajišťuje stavbu obec, na jejímž katastru se nachází. Dále bylo zmíněno i 

riziko zavezení stavby odpadem v případě nečitelného vlastníka, což se skutečně 

v některých lokalitách děje. 

 p. Novotná kritizovala, že nedostala před zastupitelstvem materiály v písemné podobě. 

Bylo konstatováno, že se řídíme zákonem o obcích a jednacím řádem, kde je uvedeno 

doslova : „Pokud jsou pro jednání zpracovány písemné podklady, předkládá navrhovatel 

tyto podklady všem členům zastupitelstva“. Pokud nejsou v písemné podobě, nelze je 

předkládat. V konkrétním případu záměru na změnu územního plánu je rovina tohoto 

záměr natolik obecná, že to ani není relevantní. Pořizování změn územního plánu je natolik 

transparentní a postupný proces, že to není ani reálné. 

 V diskusi bylo konstatováno, že ve středu 18.11.2009 pořádá TIC v restauraci Cikánka 

besedu s občany na téma korupce. 

 p. Ziegler Ed. v diskusi vystoupil  názorem, že byty v čp. 2 by bylo možné prodávat i ve 

fázi tzv. před dokončením, aby si budoucí vlastníci vybrali např. obklady a dlažby dle 

vlastního vkusu apod. 

 

Ve 21.30 starosta poděkoval přítomným zastupitelům a občanům a jednání zastupitelstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    František Rambousek – ověřovatel zápisu                     Marie Štarmanová – ověřovatelka zápisu   

 

 

 

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


