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Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis z  3. zasedání Zastupitelstva obce Břehy  
ze dne 13.2.2019  od 18.00 v  restauraci v  Autokempu Buňkov 

 

Zahájení 3. zasedání zastupitelstva 
 
3. zasedání zastupitelstva obce Břehy zahájeno v 18.00 hodin  starostou obce Pavlem Jiravou 

(předsedající dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb.). 
Přítomni:       Pavel Jirava, Petr Morávek, Pavel Krpata, Pavel Erban,  
                       Jiří Kubát, Vladimír Šanda, Petr Jirák, Marie Štarmanová, Gabriela Fialková 
Omluveni:  (presenční listina v příloze tohoto zápisu) 
(Jednání zastupitelstva je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné, protože je přítomno 9 

zastupitelů). 
 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., 

jeho konání bylo řádně zveřejněno na úřední desce obce a obecního úřadu včetně internetové úřední 

desky po dobu nejméně 7 dní. 
Hlasování je zaznamenáváno následovně (pro - proti - zdržel se). V případě nejednotnosti v hlasování 

se zaznamenává, kdo jak hlasoval. 

Jednání je nahráno na diktafon. 
 

 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 
 

Ověřovateli zápisu určeni:   Petr Jirák, Pavel Krpata         
Zapisovatel:   Pavel Jirava 
K tomu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). Zastupitelstvo Obce Břehy prostřednictvím 

předsedajícího po předchozí dohodě potvrdilo v roli ověřovatelů  Petra Jiráka, Pavla Krpatu     
Informace: K zápisu z 2. veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.  Bude uložen na OU Břehy 

a vyvěšen na web. 

 

 

Projednání a schválení programu 3. zasedání po přečíslování, doplnění  bodů: 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce a po doplnění  a přeskupení bodů.  
 

1) Rozpočtové opatření č. 10/2018, informace starosty 

2) "Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy" - projekt na vybudování nového  sběrného místa na TS, 

podklady pro získání dotace z MŽP ( naše č.j. 53/19) 

3) SB projet (za ČEZ Distribuce) - smlouva o věcném břemeni - ulice Pod Lipami (naše č.j. 75/19) 

    a) dvoustranná Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 b) třístranná Smlouva  o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

4) Žádost o dočasný pronájem nebytových prostor ( naše č.j. 37/19) 

5) Informace o založení SVJ  v čp. 97 a o následujících krocích.  
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6) Veřejnoprávní smlouva s Městem Přelouč - VPS na úseku přestupků - dodatek ke smlouvě č.  

27/2008. (naše č.j. 41/19) 

7) a) Informace iniciativy Stop těžařům a schůzka s hejtmanem Dr. Netolickým  

 b) Plná moc advokátovi k zastoupení obce Břehy ve věcech plánované těžby v Lohenicích (naše č.j. 

45/19) 

8) Žádost o podporu SDH  Svinčany (naše č.j. 17/19) 

9) Žádost o byt v obci Břehy ( naše č.j. 520/18) 

10) Žádost SDH Břehy o dotaci (naše č.j. 61/19) 

11) Hospodářský výsledek Mateřské školy Břehy, okres Pardubice ( naše č.j. 64/19) - informace 

12) Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady  

13) Informace - VAK a.s.  středisko Přelouč - předložen návrh na rekonstrukci vodovodu  do 

autokempu Buňkov. 

14) Oslavy 175 let školy 

15) Vyhlášení EVL Louky u Přelouče - informace o stavu. 

16) Informace - obec se podílí na organizaci Poháru ZOD "Bratranců Veverkových"  v mariáši, který 

se koná ve Břehách. 

17) Informace - obec Břehy podporuje hokejbalový klub BSB Břehy (startovné) 

18) Rekonstrukce knihovny -  zateplení . 

19) Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje  titul "B3" na pingpongové stoly 

20) Doprava občanů obce na hory - informace.  

21) Mlýn - obklady schodiště  

22) Tříkrálová sbírka - informace 

23) Kotel plynový prodejna potravin, plynový kotel ve škole -  informace 

24) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení č.  318/2017 sb.  

25) Ošetření a kácení u silnice III/3229 (naše č.j. 79/19) 

26) Podnět, naše č.j. 82/19 - prořez lip ulice Pod Lipami. 

27) Žádost Domova u fontány Přelouč o finanční příspěvek  ( č.j. 93/19) 

28) Plán rozvoje sportu v obci Břehy - návrh. 

 

 Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích).  

 

Předsedající se dotázal, zda zastupitelé souhlasí s navrženým programem, či zda někdo ze zastupitelů 

chce doplnit program o nějaký další bod. 
Před hlasováním o schválení programu dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 
  
Předsedající požádal zastupitele, aby hlasováním vyjádřili, zda s tímto návrhem souhlasí. 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje program 3. Veřejného zasedání tak, jak byl 

uveřejněn a přednesen. 
Hlasování:                       pro       9                  proti       0                zdržel se  0 
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Usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo program 3. Veřejného zasedání tak, jak byl uveřejněn a 

přednesen. 
 

 

 

 

 

K jednotlivým bodům programu: 
 

 

1. Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2018 a vysvětlil jednotlivé položky.  

Rozpočtové opatření je vyvěšeno na úřední desce obce Břehy www.obecbrehy.cz.  
 

 Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí RO č. 10/2018 
 

 

2.  "Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy" - projekt na vybudování nového  sběrného místa 

na TS, podklady pro získání dotace z MŽP ( naše č.j. 53/19). Starosta předložil podklady, které 

budou využity pro podání žádosti. Podklady a vlastní projekt bude realizovat firma BHZ Invest 

s.r.o.  Dle objednávky za tyto služby bude cena za zpracování podkladů 19 500 Kč bez DPH, v 

případě přidělení dotace (bude li projekt mezi schválenými projekty ŘO OpŽp k podpoře) dalších 

19 500 Kč a provize firmě BHZ Invest 3,5% z uznatelných nákladů projektu (pouze v případě 

přidělení dotace) .  
 

Návrh na usnesení č. 2:Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje objednání zpracování a podání žádosti 

pro projekt " Zlepšení nakládání s odpady v  obci Břehy" u firmy BHZ invest s.r.o., IČO 04601700 

dle podmínek uvedených v objednávce ( je přílohou zápisu) . 
Hlasování:             pro       9               proti   0             zdržel se   0 
 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje objednání zpracování a podání žádosti pro 

projekt " Zlepšení nakládání s odpady v  obci Břehy" u firmy BHZ invest s.r.o., IČO 04601700 dle 

podmínek uvedených v objednávce ( je přílohou zápisu) . 

 

 

3. SB projet - smlouva o věcném břemeni - ulice Pod Lipami (naše č.j. 75/19).  Tento bod byl již 

řešen v minulosti  -viz bod 11. z 27. jednání zastupitelstva v roce 2018. SB Projekt připravuje pro 

ČEZ Distribuce tento projekt.   

Jedná se  a) o dvoustrannou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby č. IE-12-2007580 mezi Obcí Břehy a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích ve 

vlastnictví obce p.č. 854/1, 854/4, 854/2, 21/1, 543/5, 853/8, st. 13/3, 853/1, 856/11, 853/2, 436/4, 

436/3, st. 4, 852/1, 853/6, 915 vše v k.ú. a obci Břehy ( ulice Veverkova, Obránců míru, Pod 

Lipami)  

za b) třístrannou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o 

umístění stavby č. IE-12-2007580 mezi obcí Břehy vlastnící p.č. 853/8,  (budoucí povinnou), 

majitelem připojované nemovitosti (budoucím oprávněným) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí 

oprávněnou). Majitel připojované nemovitosti (vše v k.ú. a obci Břehy) je Mgr. Bc. Petra 

Vrátníková, Obránců míru 45.  
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Návrh usnesení 3a) Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby distribuční soustavy č. IE-12-2007580 na pozemcích 

ve vlastnictví obce p.č. 854/1, 854/4, 854/2, 21/1, 543/5, 853/8, st. 13/3, 853/1, 856/11, 853/2, 

436/4, 436/3, st. 4, 852/1, 853/6, 915 vše v k.ú. a obci Břehy mezi Obcí Břehy (budoucí povinnou) 

a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněnou) a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

Hlasování:             pro      9                     proti   0                     zdržel se  0 

 

usnesení 3a) Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby distribuční soustavy č. IE-12-2007580 na pozemcích ve 

vlastnictví obce p.č. 854/1, 854/4, 854/2, 21/1, 543/5, 853/8, st. 13/3, 853/1, 856/11, 853/2, 436/4, 

436/3, st. 4, 852/1, 853/6, 915 vše v k.ú. a obci Břehy mezi Obcí Břehy (budoucí povinnou) a ČEZ 

Distribuce, a.s. (budoucí oprávněnou) a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

 

Návrh na usnesení 3b) Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje třístrannou Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007580 mezi 

obcí Břehy vlastnící p.č. 853/8,  (budoucí povinnou), majitelem připojované nemovitosti 

(budoucím oprávněným) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněnou). Majitel připojované 

nemovitosti (vše v k.ú. a obci Břehy) je Mgr. Bc. Petra Vrátníková, Obránců míru 45. 

 

Hlasování:             pro    9                       proti   0                      zdržel se  0 

 

usnesení 3b) Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo třístrannou Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007580 mezi obcí Břehy 

vlastnící p.č. 853/8,  (budoucí povinnou), majitelem připojované nemovitosti (budoucím 

oprávněným) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněnou). Majitel připojované nemovitosti (vše v 

k.ú. a obci Břehy) je Mgr. Bc. Petra Vrátníková, Obránců míru 45. 

 

4. Žádost o dočasný nájem nebytových prostor ( naše č.j. 37/19). Pro hudební skupiny Acoustic Band, 

Není zač! Zástupce skupin podal na obec žádost , zda by bylo možné využívat sál v č.p.11  ke 

zkouškám 2-3 týdně mezi 16-20 h.  Nabízí se tedy pronajmout sál v č.p. 11, neboť není zatím 

využíván (současné nájemkyni celé Restaurace na křižovatce končí nájemní smlouva k 28.2.2018 - 

obec bude muset restauraci opravit a sál tak bude prázdný) . Nájem by byl na dobu určitou. Bude 

nutné vyvěsit záměr nájmu nebytových prostor, následně starosta může uzavřít smlouvu o nájmu 

nebytových prostor.  
 
Návrh Usnesení č.4  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr nájmu nebytových prostor v č.p. 

11 a to sálu,  pro potřeby zkoušek hudební skupiny Acoustic Band, Není zač!  a pověřuje starostu 

jeho realizací  a podpisem nájemní smlouvy.  

Hlasování:             pro          9              proti   - 0              zdržel se   -0 
 

Usnesení č.4 : Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr nájmu nebytových prostor v č.p. 11 a to 

sálu,  pro potřeby zkoušek hudební skupiny Acoustic Band, Není zač!  a pověřuje starostu jeho 

realizací a podpisem nájemní smlouvy.  

 

5. Informace o založení SVJ  v čp. 97  a o následujících krocích. Dne 24.1 bylo založeno SVJ pro 

dům Břehy 97 ( povinnost ze zákona). Obec v tomto domě vlastní v současnosti 2 byty. Předsedou 

společenství vlastníků je p. Ladislav Beneš. Na první schůzi byly také přijaty stanovy ( opět 

povinnost ze zákona).  Velikost podílu obce je 1301/3506. SVJ si zajistí správce, který bude za 
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úplatu na základě smlouvy řešit správu domu. Schůzka SVJ se bude konat 14.2. , starosta se bude 

účastnit a následně podá zastupitelům informace.  

 

Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí informace o založení Společenství vlastníku pro dům 

Břehy 97.  

 

  

 
 

 

 

6.    Veřejnoprávní smlouva s Městem Přelouč - VPS na úseku přestupků - dodatek č. 1  ke smlouvě 

č.  27/2008. (naše č.j. 41/19). Starosta předložil návrh smlouvy od Města Přelouč. 

 

Návrh Usnesení č.6  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje dodatek č. 1 k  Veřejnoprávní smlouvě č.  

27/2008 mezi obcí Břehy a městem Přelouč a pověřuje starostu jejím podpisem.  

Hlasování:             pro       9                 proti   - 0              zdržel se   -0 

 

Usnesení č.6  Zastupitelstvo obce Břehy schválilo dodatek č. 1 k  Veřejnoprávní smlouvě č.  

27/2008 mezi obcí Břehy a městem Přelouč a pověřuje starostu jejím podpisem. 

  

7.  a) Informace o iniciativě Stop těžařům. O schůzce s hejtmanem Dr. Netolickým  informuje 

místostarosta ing. Morávek. 5.2.2019 se konala schůzka s panem hejtmanem v Přelouči . Přítomna 

i starostka Přelouče a starosta Chlumce nad Cidlinou. V dané lokalitě ( tzv. Lohenice IV a okolí ) 

se dle informací uvedených na schůzce vyskytuje asi 21 chráněných druhů živočichů a rostlin. To 

dosud nebylo dostatečně reflektováno.  Pan hejtman se starostkou Přelouče Burešovou pojedou na 

Báňský úřad jednat a mapovat kroky , které se plánují. Dále místostarosta kontaktoval prof. 

Michala Marka z Akademie věd ČR a prof. Horáčka. Dále kontaktovat  Lesnickou fakultu ČZU, 

aby zpracovali odborný posudek 

Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí informace o problematice dobývacího prostoru a 

plánované těžby  Lohenice IV 

b) Dále se nabízí možnost využívat služeb advokáta JUDr. Michala Bernarda Ph.D.  v úkonech 

týkajících se dobývacího prostoru a plánované těžby  Lohenice IV.  Je potřeba spojit síly všech 

obcí v dotčené oblasti i občanského/ých sdružení ve věci negativního postoje k tomuto projektu. Je 

potřeba vyjasnit , zda toto zmocnění bude na základě smlouvy a jak budeme panu advokátovi platit 

za případné služby.  

Návrh Usnesení č.7b  Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce udělením plné moci 

advokátu JUDr. Michalu Bernardovi , Ph.D.  k zastupování ke všem úkonům ve všech řízeních a 
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jiných postupech veřejné správy týkajících se záměru stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV 

a těžby štěrkopísků v tomto dobývacím prostoru. Tato plná moc se vztahuje i na odvolací řízení a 

na případný přezkum rozhodnutí a jiných správních aktů a postupů veřejné správy ve správním 

soudnictví, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem. 

Hlasování:             pro      9                  proti   - 0              zdržel se   -0 

 

Usnesení č.7b  Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce udělením plné moci advokátu 

JUDr. Michalu Bernardovi , Ph.D.  k zastupování ke všem úkonům ve všech řízeních a jiných 

postupech veřejné správy týkajících se záměru stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a těžby 

štěrkopísků v tomto dobývacím prostoru. Tato plná moc se vztahuje i na odvolací řízení a na 

případný přezkum rozhodnutí a jiných správních aktů a postupů veřejné správy ve správním 

soudnictví, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem. 

8. Žádost o podporu SDH  Svinčany (naše č.j. 17/19).  Sbor dobrovolných hasičů ve Svinčanech 

postihla ta nejhorší noční můra všech hasičů a tím je požár. Shořela klubovna a s tím i veškeré 

vybavení a zázemí. Vyšetřovateli bylo zjištěno, že se jednalo o úmyslné zapálení . SDH Svinčany 

požádalo  o finanční pomoc pro obnovení činností sboru dobrovolných hasičů ve Svinčanech. 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 5000 Kč pro SDH 

Svinčany a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro        9                proti   -  0             zdržel se   -0 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 5000 Kč pro SDH Svinčany a 

pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

9. Žádost o byt v obci Břehy ( naše č.j. 520/18). Žadatel p. Ryba Dominik žádá o přidělení bytu v 

obci Břehy. Jakkoli bychom mu chtěli vyhovět, obec nyní nemá volný byt k bydlení. Žádost bude 

uložena na OÚ a jakmile se uvolní byt, pan Ryba bude informován.  

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí žádost o byt v obci Břehy ( naše č.j. 520/18). 

žadatel p. Ryby Dominika. 

10.   Žádost SH ČMS - SDH Břehy o finanční dar na dětské závody (naše č.j. 61/19). Za SH ČMS - 

SDH Břehy žádá starostka SDH p. Kupčíková. Na organizaci Celostátního setkání přípravek 2019 
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ve dnech 26-27.4 a na mládež žádají fin. příspěvek ve výši 25 000Kč.  Jedná se o významnou akci 

přesahující hranice regionu a zviditelňující obec Břehy. Doporučuji schválit. 

Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční dar pro SH ČMS - 

SDH Břehy ve výši 25 00Kč na organizaci Celostátního setkání přípravek 2019  a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro   9                     proti   0             zdržel se   0 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční dar pro SH ČMS - SDH 

Břehy ve výši 25 00Kč na organizaci Celostátního setkání přípravek 2019  a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy.  
 

11.     Hospodářský výsledek Mateřské školy Břehy, okres Pardubice ( naše č.j. 64/19). Výsledek 

hospodaření Mateřské školy Břehy, okres Pardubice za rok 2018 činil 18 743,02 Kč.  

Ředitelka školky navrhuje převést 10 000,- Kč do Fondu odměn a 8 743,02 Kč do Rezervního 

fondu. 

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  Hospodářský výsledek Mateřské školy Břehy, okres 

Pardubice . O HV bude zastupitelstvo hlasovat společně s HV základní školy a obce  

(až po auditu ). 

 

12.      Zpráva o první části rekonstrukce knihovny a celkové náklady. Náklady na první etapu 

rekonstrukce knihovny č.p. 192 ( zateplení zdí a oprava střechy) činí 553 500Kč. Vícenáklady za 

dodání a montáž střešních oken 6ks , dodání a montáž 9 oken, podbití, demontáž komínů, bourání a 

odvoz suti činí 244 640 Kč. Celkem tedy 798 140 Kč.  

 

Návrh na usnesení č. 12: Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  zprávu o první části rekonstrukce 

knihovny s celkovými  náklady ve výši 798 140 Kč.  

Hlasování:             pro      9                  proti   -0               zdržel se   -0 
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  zprávu o první části rekonstrukce 

knihovny s celkovými  náklady ve výši 798 140 Kč.  

 

 

13. Informace - VAK a.s.  středisko Přelouč předložil návrh na opravy vodovodu  do autokempu 

Buňkov z důvodu havarijního stavu. Máme dlouhodobě problémy s tlakem pitné vody v 

autokempu v létě ( při větším odběru) . Pan Havrda z VAK přišel s návrhem opravy přípojky pro 

kemp, která je však velmi dlouhá - od Festovny  z pozemku  p.č. 155  ( u stánku se zmrzlinou ) 

přes TS a pozemek p.č. 189 až do autokempu. Naštěstí vše jsou pozemky obce.  Ovšem dle jeho 

slov by materiál i zemní práce musela hradit obec.  

 

Návrh na Usnesení č. 13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr  opravy vodovodu  do 

autokempu Buňkov z důvodu havarijního stavu a pověřuje starostu k vyjednání podmínek a zajištění 

realizace opravy s  VAK a.s.  středisko Přelouč. 

Hlasování:             pro    9                    proti   0             zdržel se   0 
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Usnesení č. 13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr  opravy vodovodu  do autokempu Buňkov 

z důvodu havarijního stavu a pověřuje starostu k vyjednání podmínek a zajištění realizace opravy s  

VAK a.s.  středisko Přelouč 

 

 

14. Oslavy 175 let školy. Tato významná událost v dějinách obce si zaslouží podporu ze strany OZ. 

Kolektiv ZŠ již velmi intenzivně připravuje program oslav na 11.5 2019 . Zdvořile si dovolíme 

požádat občany pokud mají nějaké fotografie či staré školní předměty, zda by je na tyto oslavy 

nezapůjčili. OZ obce se bude podílet na této akci.  

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí  zprávu o oslavách 175 let ZŠ Břehy. 

 

15. Vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Povinnost územně chránit oba druhy modrásků vznikla České 

republice vstupem do evropské unie. Chránit územně některý druh znamená vymezit tzv. evropsky 

významnou lokalitu.  EVL se skládá z 20 dílčích lokalit v blízkosti Přelouče, ležících kolem Labe v 

úseku mezi Mělicemi a Chvaleticemi. Některé lokality jsou i v katastru obce Břehy, mimo jiné i 

podél silnice II/333 na Přelouč. 

Zde je třeba prosazovat ponechání možnosti vybudovat cyklostezku ze Střídně až do Přelouče- 

nyní nám brání  plánovaná stavba plavebního průplavu Přelouč  a louka EVL na parcelách  p. č.: 

63/1, 64/2, 64/3, 65/1, 91/12 ( v majetku obce Břehy)  by mohla výrazně ztížit stavbu cyklostezky 

v budoucnu. A také údržba těchto pozemků není možná - není k nim přístup - bylo by vhodné jej 

vytvořit.  Navrhuji, aby starosta napsal dopis, kde tento náš požadavek bude akcentovat.  

 

Návrh na Usnesení č. 15: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí informace o EVL Louky u 

Přelouče a pověřuje starostu zasláním stanoviska obce k EVL,  kdy bude prosazovat zachování 

možnosti realizace cyklostezky a vytvoření přístupu na parcelu p.č. 64/2  a p.č. 65/1.   

Hlasování:             pro      9                  proti   -     0          zdržel se   -0 

Usnesení č. 15: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí  informace o EVL Louky u Přelouče a 

pověřuje starostu zasláním stanoviska obce k EVL,  kdy bude prosazovat zachování možnosti 

realizace cyklostezky a vytvoření přístupu na parcelu p.č. 64/2  a p.č. 65/1.   

 

16. Informace - obec se podílí na  organizaci Poháru ZOD "Bratranců Veverkových"  v mariáši, který 

se koná ve Břehách. Organizačně zajišťuje pan Cimfl st. Návrh na poskytnutí částky 3000Kč z 

rozpočtu obce.  

 

Návrh na usnesení č. 16: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje poskytnutí  finanční částky 3000Kč  

pro organizaci Poháru ZOD "Bratranců Veverkových"  v mariáši  . 

  

Hlasování:             pro           9             proti   0             zdržel se   0 

Usnesení č. 16: Návrh na usnesení č. 16: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje poskytnutí  finanční 

částky 3000Kč  pro organizaci Poháru ZOD "Bratranců Veverkových"  v mariáši  . 

 

 

17.  Hokejbalový klub BSB Břehy (startovné).  
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Hokejbalisté z týmu BSB Břehy  platí startovné 5000Kč v Zimní lize v Přelouči. Obec by jim 

měla na toto startovné přispět - dobře reprezentují obec a letos hrají finále zimní ligy.  

 

Návrh Usnesení č. 17:  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje poskytnutí částky  5000 Kč na 

startovné BSB Břehy v Zimní lize Přelouč.  

 

Hlasování: pro           9             proti   -      0       zdržel se   - 0 

Usnesení č. 17 Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo poskytnutí částky  5000 Kč na 

startovné BSB Břehy v Zimní lize Přelouč. 

 

 

  

 

18. Rekonstrukce knihovny -  zateplení . Byly osloveny firmy  Termo aplikační s.r.o., Pěnová 

izolace.cz  a Chytrá pěna. Nabídky zaslány zastupitelům, ceny se musí porovnat dle ceny za m
2
 ( 

každá nabídka ( technik) změřil jinou plochu. Termo aplikační - 445,5 Kč za m2 bez DPH,  Pěnová 

izolace  432 kč za m
2
 bez DPH, Chytrá pěna 500 Kč za m

2
 , při tlouštce 20 cm.  

 

Návrh usnesení č.18.  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu podpisem smlouvy na 

zateplení střechy č.p. 192  s firmou Pěnová izolace.cz (Družstvo vlastníků Police nad Metují 

Středisko Pěnová izolace, Radimovská 68) , nabídková cena činí 432 kč za m
2
 bez DPH. 

 

Hlasování:             pro      9                  proti   -     0          zdržel se   -0 

usnesení č.18.  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu podpisem smlouvy na zateplení 

střechy č.p. 192  s firmou Pěnová izolace.cz (Družstvo vlastníků Police nad Metují 

Středisko Pěnová izolace, Radimovská 68) , nabídková cena činí 432 kč za m
2
 bez DPH. 

 

19.    Žádost o dotaci z prostředků Pardubického kraje  titul "B3" na pingpongové stoly. Starosta a 

místostarosta podali žádost o dotaci na nákup pingpongových stolů v rámci podpory v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit . Celkové náklady projektu by měly být 45 000 Kč, podpora  z 

prostředků Pardubického kraje  70%.  

Návrh usnesení č.19.  Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí  Žádost o dotaci z 

prostředků Pardubického kraje  titul "B3" na pingpongové stoly .  

 

Hlasování:             pro     9                  proti   -      0         zdržel se   -0 

 

Usnesení č.19.  Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí  Žádost o dotaci z prostředků 

Pardubického kraje  titul "B3" na pingpongové stoly .  
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20.   Doprava občanů obce na hory - informace. Na základě hlasování na webu obce je pojede 2.3.2019 

a to do Herlíkovic. Listina, kde se mohou zájemci zapsat bude od 14.2. na obecním úřadě. Obec 

bude hradit dopravu autobusem.   

Návrh usnesení č.20.  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje uhrazení dopravy autobusem na 

lyžovaní do Herlíkovic u Vrchlabí.  

Hlasování:             pro     9                  proti   -      0         zdržel se   -0 

usnesení č.20.  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje uhrazení dopravy autobusem na lyžovaní 

do Herlíkovic u Vrchlabí. 

 

21.  Mlýn - obklady schodiště. Byl v souladu s usnesením č. 10 z 2. zasedání OZ ze dne  11.12 2018 

objednán obklad schodiště u p. M. Židlického za celkovou cenu ( práce + materiál)  87 730 Kč bez 

DPH.  

Návrh usnesení č.21.  Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí realizaci obkladu schodiště na 

mlýně za nabídnutou cenu  87 730 Kč bez DPH. 

Hlasování:             pro         9             proti   -        0       zdržel se   -0 

usnesení č.21.  Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí realizaci obkladu schodiště na mlýně za 

nabídnutou cenu  87 730 Kč bez DPH. 

 

22. Tříkrálová sbírka - informace . Ve dnech od 4.1.- 6.1.2019 probíhala v našem regionu Tříkrálová 

sbírka. Koledovalo se v Přelouči a dalších 52 přilehlých obcích. Během víkendového koledování 

pomáhali děti a dospělí i z naší obce. I díky nim byl letošní výtěžek rekordní. Ve Břehách se 

vybralo celkem 17 748  Kč. Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem, kteří 

jste přispěli!!!  

Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí výsledky Tříkrálové sbírky- ve Břehách se vybralo 17 

748  Kč 

 

23. Kotel plynový prodejna potravin, plynový kotel ve škole -  informace. V prodejně potravin 

vzhledem k havárii byl v prosinci 2018 firmou Krčál s.r.o. vyměněn plynový kotel. Celková cena  

za provedené práce a nový kotel dle nabídky 102 965 Kč.  bez DPH.   

Vzhledem ke špatnému stavu budou muset být vyměněny i kotle ve škole, předpokládá se že po 

skončení letošní topné sezony.  

Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí informaci  o výměně kotle v prodejně potravin a o 

nutnosti výměny kotlů v ZŠ Břehy v tomto roce.  
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24.  Odměny zastupitelů upravuje zákon 99/2017 Sb, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.  Dle Nařízení vlády č. 202/2018 

Sb.,  kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., dochází ke změně výše odměn zastupitelům . 

Zastupitelstvo obce stanovuje a schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva 

následovně .  

 

Návrh na usnesení č. 24: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje v souladu s § 72 zákona o obcích dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,měsíční odměnu pro 

neuvolněné členy zastupitelstva, a to pro neuvolněné předsedy výborů zastupitelstva 3.283 ,- Kč, s 

účinností od 1.3. 2019. 

Hlasování:                       pro    8                     proti   0                 zdržel se 1 (Erban) 

 

usnesení č. 24: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilov souladu s § 72 zákona o obcích dle nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,měsíční odměnu pro neuvolněné 

členy zastupitelstva, a to pro neuvolněné předsedy výborů zastupitelstva 3.283 ,- Kč, s účinností od 

1.3. 2019. 

 

 

25.  Ošetření a kácení u silnice III/3229 (naše č.j. 79/19). Obec je vlastníkem pozemku p.č. 627/3 v 

k.u. Břehy  , kde má být provedena úprava průjezdného profilu prořezáním stromů, větví. Jako 

vlastník pozemku s tím obec musí souhlasit.  

Usnesení č. 25: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Souhlas k úpravě průjezdného profilu 

komunikace podél silnice II/3229 a to na pozemku p.č. 627/3 v k.u. Břehy  v majetku obce Břehy.  

Hlasování:                       pro       9                  proti   0                 zdržel se 0 

 Usnesení č. 25: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo souhlas k úpravě průjezdného profilu 

komunikace podél silnice II/3229 a to na pozemku p.č. 627/3 v k.u. Břehy  v majetku obce Břehy.  

 

26. Podnět naše č.j. 82/19 - prořez lip ulice Pod Lipami. Podnět p. Čtrnácté - mnoho proschlých a 

prohnilých větví.  

Návrh usnesení č.26.  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu zajištěním odborného ošetření 

lip v ulici Pod Lipami specializovanou firmou. Pokusit se realizovat ještě do konce března 

(vegetační klid) 

Hlasování:                       pro     8                    proti   0                 zdržel se 0 

Usnesení č.26.  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu zajištěním odborného ošetření lip v 

ulici Pod Lipami specializovanou firmou. Pokusit se realizovat ještě do konce března (vegetační 

klid) 
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27)  Žádost Domova u fontány Přelouč o finanční příspěvek  ( č.j. 93/19). Z obce tam jsou 2 občané. 

 Navrhuji poskytnout dar - ve výši 5000Kč.  

Usnesení č. 27: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu u 

fontány Přelouč ve výši  

Hlasování:                       pro     9                    proti   0                 zdržel se 0 

Usnesení č. 27: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu u 

fontány Přelouč ve výši 5000Kč 

 

 

28) Zákonná povinnost dle zákona č. 230/2016 Sb,  míti plán rozvoje sportu. Předkládá starosta.  

Návrh Usnesení č. 28: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje plán rozvoje sportu obce Břehy do 

roku 2022.  

Hlasování:                       pro       9                  proti   0                 zdržel se 0 

Usnesení č. 28: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo plán rozvoje sportu obce Břehy do roku 2022.  

 

Diskuse:      Informace o "Mopeďáckém plesu" dne 16.2.2019 

Příspěvek p. Erbana nad odměňováním zastupitelů - některé obce špatně hospodaří, musíme 

hospodařit odpovědně.  

 

Záznam uložen v PC na OÚ Břehy. 
Ukončení v 19:23 
 

 
              Petr Jirák      JUDr. Pavel Krpata 

                - ověřovatel                                               - ověřovatel 

 

 
                Ing. Petr Morávek  -  místostarosta                                              Ing. Pavel Jirava, Ph.D.  -  starosta                    
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


