
Zápis ze 73.  jednání Zastupitelstva Obce Břehy 

22.04.2010 od 18.00 v restauraci Cikánka 

 

Zkratka OZ = Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Jednání zahájeno v 18.05 hodin. 

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

Omluveni :     Rambousek ( přijde později ) 

( Jednání OZ je usnášeníschopné, protoţe je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tj. 8 ). 

 

Zasedání řídí starosta. 

 

Ověřovateli zápisu určeni : František Moravec a František Rambousek ( dostavil se v 18.10 hodin ) 

Poznámky : 

Hlasování je zaznamenáváno následovně  ( pro - proti - zdrţel se). V případě jednohlasného schválení 

se nezaznamenává, nenastane-li změna v počtu přítomných zastupitelů. 

 

Program po doplnění a přeskupení bodů  : 

 
1. Smlouva o výpůjčce části pozemku ~ 18 m

2
 p.č. 158/1 a 155 v k.ú. a obci Břehy prodejci zmrzliny.  

2. Souhlas s převodem vlastnictví p.č. 390/106 v k.ú. a obci Břehy. 

3. Informace o přípravě Muzea Opatovického kanálu Břehy. 

4. Informace o vyhlášení výběrového řízení na Zateplení ZŠ v obci Břehy. 

5. Opětovné projednání záměru prodeje rekonstruovaných bytů v bytovém domě čp. 2, a to i s moţností 

prodeje před úplným dokončením resp. před rekonstrukcí ( byt.č. 6 ). 

6. Ţádost o finanční příspěvek ZO ČSV, o.s. Přelouč ( včelaři ). 

7. Plná moc k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 20.05.2010. 

8. Názvy nových ulic v části obce s novou výstavbou ( Na Novině ). 

9. Informace o 4. ročníku Putovního poháru starosty obce Břehy a 2. ročníku Putovního poháru firmy 

Poţární bezpečnost s.r.o. dne 01.05.2010 ve Břehách. 

10. Body navrţené k zařazení zastupiteli. 

10.1 Ţádost o proplacení dotace 7,238.197,- Kč u SZIF pro obec Břehy. 

10.2 Půjčka spol. Autokemp Buňkov s.r.o.   185.000,- Kč. 

10.3 Stavební dozor na rekonstrukci bytového domu čp. 2. 

10.4 Informace starosty o hospodaření SOP a.s. 

10.5 Smlouva o dílo na dodávku oken do čp. 2. 

10.6 Smlouva o dílo na ÚT a rozvody vody v čp. 2. 

10.7 Schválení zhotovitele rozvodů elektro v čp. 2. 

10.8 Schválení směrnice o „Zjednodušeném rozsahu účetnictví“  ZŠ a MŠ Břehy. 

10.9 Prodlouţení nájmu ( výpůjčky ) haly na st.p.č. 244 v k.ú. a obci Břehy. 

10.10 Zapůjčení tělocvičny f KASI dne 10.06.2010 od 15 do 20 hodin. 

11. Diskuse. 

 

 

 
Dotaz, zda zastupitelé souhlasí s navrţeným programem po přeskupení bodů, či zda někdo ze 

zastupitelů nechce doplnit program o další nějaký bod. Není tomu tak. 

 

Schválení programu jednání. OZ schvaluje program jednání ( 8 - 0 - 0 ). 

( Přichází p. Rambousek v 18.10 hodin ) 

 

 

 



Jednání zastupitelstva : 
 K jednotlivým bodům … včetně usnesení a hlasování 

 

 

1. OZ schvaluje smlouvu na výpůjčku části pozemku p.č. 158/1 a 155 v k.ú. a obci Břehy jedinému 

ţadateli Ing. Tomáši Vácovi na umístění prodejního stánku o velikost asi 6 x 2 m s točenou 

zmrzlinou v prostoru vedle autobusové zastávky Festovna za cenu 7.500,- Kč ročně na rok 2010 a 

2011. V případě ukončení nájmu obec odkoupí vodovodní přípojku v ceně max. 13 tis. Kč. 

                                                                       Hlasování :    ( 9 - 0 - 0 ) 

 

 

 

2. OZ schvaluje na základě ţádosti č.j. 109/10 převod vlastnictví pozemku p.č. 390/106 v k.ú. a obci 

Břehy na jiného vlastníka – otce původního vlastníka ( kupujícího ) Radka Housu se zachováním 

předkupního práva obce jako práva věcného. 

 

                                                                 Hlasování :   ( 9 - 0 - 0 ) 

 

  

3. Informace o přípravě Muzea Opatovického kanálu Břehy, po doplnění poslední drobné formality je 

naše ţádost postoupena k hodnocení hodnotiteli.  

OZ bere na vědomí. 

 

 

4. Informace o vyhlášení výběrového řízení na „Zateplení ZŠ v obci Břehy“, kdy zájemci mohou 

podávat nabídky na f. RENARDS do 03.05.2010 do 10.00 a otevírání obálek bude na OÚ Břehy 

týţ den od 14.00 hodin – komise pro otevírání obálek = OZ ( = hodnotící komise ).  

OZ bere na vědomí. 

 

 

5. Opětovné projednání záměru prodeje rekonstruovaných bytů v bytovém domě čp. 2, a to i s 

možností prodeje před úplným dokončením resp. před rekonstrukcí ( byt.č. 6 - půda ). 

Dne 04.03.2010 obec obdrţela ţádost č.j. 78/10 na odkoupení půdy v čp. 2 ještě před fyzickým 

provedením vestavby bytu č. 6. Protoţe je pravděpodobné, ţe i některý byt by mohl být prodán 

v reţimu před úplným dokončením, obec zveřejnila 07.04.2010 tento upravený záměr opětovně na 

ÚD OÚ, aby občané byli informováni o změně původního záměru a mohli podávat své ţádosti o 

případnou koupi bytových jednotek. 

OZ schvaluje pozměněný záměr prodeje bytových jednotek č. 1,2,4,5 a 6 ( půda ) i před úplným 

dokončením váţnému zájemci. ( O prodeji resp. o Smlouvách budoucích o prodeji rozhodne příští 

zasedání OZ asi koncem května 2010 ). Prodluţuje se lhůta podávání ţádostí do 30.04.2010 do 

15.00 hodin.  

                                                                         Hlasování :   ( 8 - 0 – 1 Novotná ) 

 

 

6. OZ schvaluje finanční příspěvek ZO ČSV, o.s. Přelouč ( včelaři ) na základě ţádosti č.j. 134/10, a 

to ve výši jako loni 10.000,- Kč na spolkovou a odborně osvětovou činnost. 

 

Hlasování :   ( 9 - 0 - 0 ) 

 

 

 

7. OZ schvaluje plnou moc pro starostu obce Ing. Petra Morávka ( a místostarostu Ing. Pavla Jiravu ) 

k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 20.05.2010. 

 



                                                                            Hlasování :   ( 9 – 0 – 0 ) 

 

 

8. Názvy nových ulic v části obce s novou výstavbou ( Na Novině ). 

OZ schvaluje názvy nových ulic v oblasti s novou zástavbou. Celá oblast podle historicky 

dochovaného se nazývá Na Novině, hlavní ulice propojující ul. Bahníkovu a ve směru západ-

východ končící hranicí pozemků p.č. 390/70 a 390/71 se nazývá Na Novině. Ostatní ulice 

navazující na ulici Na Novině se postupně od západu k východu nazývají :  Březová, Sluneční, 

Severní a Pod Haldou. 

OZ schvaluje, aby přidělovaná čp. začínala od č. 360 pro budoucí RD a postupně byla reservována 

ve vzestupném pořadí pro ulice tak, aby snadno umoţňovala orientaci v jednotlivých ulicích  

( důleţité např. pro hasiče, záchranku apod. ). 

                                     

                                                                       Hlasování :    ( 9 - 0 - 0 ) 

 

9. Informace o 4. ročníku Putovního poháru starosty obce Břehy a 2. ročníku Putovního poháru firmy 

Poţární bezpečnost s.r.o. dne 01.05.2010 ve Břehách. 

OZ bere na vědomí. 

 

 

 

10. Body navržené k zařazení zastupiteli ( starostou ) 

 

 

10.1   Žádost o proplacení dotace SZIF na základě ţádosti podané koncem roku 2007, postupně 

sníţené na základě hlášení o změnách 1,2,3,4 na současných reálných 7,238.197,- Kč. Ţádost 

o proplacení je starostou obce připravena spolu s mnoţstvím veškerých dokladů a záleţí jen 

na rozhodnutí OZ. S čerpáním dotace je podle pravidel spojeno i dodrţení těchto pravidel a je 

mj. nutné, aby v oblasti Na Novině bylo do jednoho roku od přijetí dotace trvale připojeno 69 

osob v novostavbách RD. Na jeden dům se berou max. 3 osoby, pokud není prokázáno více. 

Lhůta nastane v létě roku 2011. Do té doby ( zjednodušeně řečeno ) se není čeho obávat. 

V kontextu s financováním Zateplení ZŠ, které bude stát včetně výměny střešní krytiny 

řádově asi 6 mil. Kč, je vyuţití těchto finančních prostředků ve výši přes 7 mil. Kč 

výhodnější, neţ si brát úročený úvěr a ten dlouhodobě splácet. Někdy v období březen-duben 

2011 obec obdrţí dotaci na zateplení ve výši ~2,972 mil. Kč. Pokud by, z jakýchkoliv důvodů, 

nastala nutnost vrácení dotace, je nutné, aby obec, jako dobrý hospodář, byla na toto riziko 

připravena a do doby naprosté jistoty, ţe podmínky byly splněny, neutrácela finance 

nevratným způsobem, ale jen do rozumných investic, odkud se obratem vrátí. Stejně tak je 

zapotřebí dbát na to, aby obec měla v období léta 2011 dostatečné finanční prostředky na BÚ ( 

asi 5 mil. Kč, coţ je reálné ) a měla předjednán úvěr na dofinancování případné vratky dotace. 

V souvislosti s podanou ţádostí na Muzeum Opatovického kanálu, kde obec má reálnou 

moţnost ( pokud bude vybrána ) získat aţ 44,6 mil. Kč na celkem způsobilých 48,2 mil. Kč a 

ze svého financovat jen 3,62 mil. Kč, je třeba podotknout, ţe ţádost o dotaci na přestavbu 

mlýna na Muzeum Opatovického kanálu je připravena tak, ţe pokud bude obci přidělena, 

hned v úvodu můţe obec uplatnit ţádost o proplacení části uznatelných nákladů na pořízení 

objektu, a to skoro 2,18 mil. Kč. Tedy po provedeném zateplení ZŠ a vrácení ~2,972 mil. Kč 

by v tomto případě mohla mít obec k dispozici dostatek svých finančních prostředků aby se 

nemusela obávat nějakého katastrofického rizika. Celá záleţitost byla velmi otevřeně 

projednána se specialistou Komerční banky a nebyla ani jím shledána ţádná neadekvátní 

rizika. Přestavba mlýna je rozloţena do půlročních etap po několika ( 2,3 aţ asi 7 mil. Kč ) a 

po dokončení kaţdé příslušné etapy se ţádá o proplacení.  Důleţité však zůstává, aby si obec i 

nadále počínala jako dobrý hospodář a byla na tyto věci dostatečně aktivně připravena. 

 



Pan Musil v rámci rozpravy k tomuto bodu vyjádřil obavu, ţe do jednoho roku se v oblasti 

nové zástavby Na Novině podle jeho výpočtů připojí max. 56 lidí, proto nedoporučuje ţádat o 

dotaci. Riziko případného vracení dotace i se sankcemi je podle něho příliš vysoké. Finanční 

zajištění pro obec spatřuje raději v otevření úvěru ve výši 6 mil. Kč.  

Paní Novotná v rámci rozpravy podotkla, ţe v oblasti Na Novině se rozhodně do roku tech 69 

osob nepřipojí, protoţe výstavba jde pomalu. 

Pan Erban v rámci rozpravy prohlásil, ţe sama ţádost o dotaci i její přijetí je pro obec 

rozhodně výhodnější, neţ si brát úvěr 6 mil. Kč úročený např. 5-6 %, protoţe ten si můţe obec 

vzít vţdycky. Tento názor byl ostatními zastupiteli ( mimo Musila, Novotné a Štarmanové ) 

pokládán za rozumný.  

Místostarosta pan Jirava vystoupil s výpočtem finančních dopadů takového velkého úvěru ve 

výši 6 mil. plus úroky, který by si obec musela otevřít na financování zateplení základní školy. 

Starosta po rozpravě dává hlasovat o tom, zda jako starosta obce ( statutární orgán ) má 

poţádat o proplacení dotace ve výši 7,238.197,- Kč a příslušné částky DPH pro obec Břehy. 

OZ schvaluje , aby starosta obce poţádal dne 26.04.2010 o proplacení dotace SZIF ČR ve 

výši 7,238.197,- Kč a příslušné částky DPH pro obec Břehy za provedení Opravy kanalizace 

Břehy v ulici V Zákoutí a nový vodovod . 

 

                      Hlasování :     ( 6 pro – 3 proti Musil, Novotná, Štarmanová - 0 )    

 

  

10.2      Půjčka Autokempu Buňkov s.r.o.  ve výši 185.000,- Kč na solární ohřev vody. 

     OZ schvaluje smlouvu o účelové půjčce mezi Obcí Břehy a Autokempem Buňkov s.r.o.     

     ve výši 185.000,- Kč na solární ohřev vody. Půjčka bude úročena obvyklým úrokem 6 % a     

     bude vrácena obci do konce roku 2010 včetně úroků. 

 

                                                                         Hlasování :     ( 9 - 0 - 0 ) 

 

 

10.3   OZ schvaluje jako odborný stavební dozor k provádění akce stavebně udrţovacích prací na 

bytovém domě čp. 2 a na odborných pracích s tím souvisejících a na půdní vestavbě tamtéţ 

Ing. Libuši Jadrníčkovou – autorizovanou inţenýrku v oboru provádění pozemních staveb za 

dohodnutou cenu 10 tis. Kč měsíčně, tedy celkem asi 50 aţ 60 tis. Kč, dle termínu dokončení 

prací.  

 

                                                                Hlasování :     ( 6 – 0 – 3 Musil, Novotná, Štarmanová ) 

     

10.4    Informace starosty o hospodaření SOP a.s. v roce 2009.  

      Výsledkem roku 2009 je zisk po zdanění ve výši 5,697.117,72 Kč, který bude rozdělen 

      následovně :  Výplata dividend ve výši 2 mil. Kč a převod 3,697.117,72 Kč na účet  

       Nerozdělený zisk minulých let.  

       OZ bere na vědomí.     

             

 

10.5    Výběrové řízení na dodavatele oken pro čp. 2. V dubnu proběhlo výběrové řízení na      

    dodavatele oken, kdy z celkem 18 oslovených firem se přihlásilo 8 firem a OZ jako 

    výběrová komise vybralo firmu SULKO s nejniţší nabídkou. Nyní předloţila firma 

    SULKO návrh smlouvy o dílo s cenou 499.353,- Kč vč. DPH za dodávku všech výplní 

    otvorů v obvodových zdech. Vnitřní dveře budou nakoupeny typové do ocelových zárubní, 

    ostatní atypické zadáme k výrobě do Stavebního podniku Přelouč. 

    OZ schvaluje smlouvu o dílo na dodávku oken za 499.353,- Kč vč. DPH s firmou 

    SULKO a dodatečné doobjednání ţaluzií u této firmy v rámci této zakázky. Zajistí starosta.  

 

                                                                           Hlasování :     ( 7 – 0 – 2 Musil, Novotná ) 



 

 

 

10.6    Výběrové řízení zhotovitele ústředního topení a rozvodů vody v čp. 2. 

   Na základě OZ jiţ provedeného výběrového řízení  

   OZ schvaluje smlouvu o dílo s firmou Oldřich Stříteţský, Klešice 3 za cenu celkem     

477.369,- Kč vč. DPH, coţ byla nejniţší vítězná nabídka. Cena zahrnuje ÚT a hrubé rozvody 

vody ( bez zařizovacích předmětů ) podle  projektové dokumentace. Zajistí starosta. 

 

                                                                 Hlasování :     ( 7 - 0 – 2 Musil, Novotná ) 

 

 

10.7    OZ schvaluje jako zhotovitele rozvodů elektro f. pana Josefa Huňáčka za celkovou 

  kompletní cenu do 320 tis. Kč. V této ceně jsou zahrnuty veškeré rozvody, rozvaděče atd. 

  pro celý bytový dům čp. 2. Zhotovitel fakturuje průběţně provedené dodávky a práce.  

 

                                            Hlasování :     ( 6 - 0 – 3 Musil, Novotná, Štarmanová ) 

 

 

10.8    OZ schvaluje směrnici, podle níţ ZŠ a MŠ Břehy povedou tzv. „Zjednodušený rozsah 

účetnictví“  

 

                                                                      Hlasování :     ( 7 – 0 – 1 Musil ) 

 

Omlouvá se p. Erban a odchází (  asi ve 20.00 hodin ). 

 

 

10.9   Nájemce ( vypůjčitel ) podal návrh na prodlouţení nájemní smlouvy na halu na st.p.č. 244 

v k.ú. a obci Břehy do konce května 2010. 

  OZ schvaluje prodlouţení smlouvy o výpůjčce haly na st.p.č. 244 v k.ú. a obci Břehy do 

  konce května 2010. 

 

                                                              Hlasování :     ( 7 – 0 – 1 Musil ) 

 

 

10.10 OZ schvaluje zapůjčení tělocvičny firmě KASI na firemní akci dne 10.06.2010 

            od 15 do 20 hodin včetně ping-pongových stolů. Za zapůjčení firma poskytne sladkosti 

            dětem na MDD v hodnotě 500,- Kč. Ţádost byla podána 22.04.2010 pod č.j. 151/10. 

 

          Hlasování :     ( 8 – 0 – 0 ) 

 

p. Erban opět přítomen (  asi od 20.05 hodin ). 

 

 

10.11    OZ schvaluje smlouvu o poskytování poradenství mez obcí Břehy a f. EU CENTRUM 

            a.s. na dobu od května 2010 do konce roku 2012 za 5.900,- Kč bez DPH. Firma podle této 

           smlouvy bude pro obec zajišťovat informační agendu týkající se moţností získání 

            finančních dotací. 

 

                                                                     Hlasování :     ( 7 – 2 Musil, Novotná – 0  ) 

 

 

 

 



 

10 Diskuse. 

 

 

V diskusi byly vysloveny p. Jechem názory, ţe místo nákupu mlýnu se měla postavit školka, ţe 

kemp obci málo vydělává …  

Na to starosta reagoval, ţe mlýn koupila obec za 7 mil. Kč, ale nová školka má rozpočet 25 mil. Kč 

a obec se bude snaţit, v případě vyhlášení případné příští výzvy, poţádat o dotaci na její výstavbu. 

Obec sama bez dotace nemůţe jít do tak velké investice. Dvoupavilonová nová školka navíc 

počítala a počítá pro vyuţití i pro sousední obce Sopřeč, Strašov a případně i Přelouč apod. Obec 

by měla být připravena a mít i stavební povolení.  

Byla kritizována hospoda v kempu, ţe by měla vylepšit stravovací sluţby pro novou ubytovnu. 

Bylo odpovězeno, ţe pokud je ubytovna obsazenější, nebývá to problém. problém nastává, kdyţ je 

obsazena jen málo. Bude konzultováno s provozovatelkou. 

Byl vznesen poţadavek na umístění kontejnerů na TETRAPACK tříděné kartony. Starosta 

přislíbil, ţe projedná na SOP Přelouč. 

 

 

 
Jednání ukončeno asi ve 20.30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 
                        František Moravec - ověřovatel                      František Rambousek - ověřovatel                    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


