
Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis    4. zasedání Zastupitelstva obce Břehy  

ze dne 10.4.2019  od 18.00 v  restauraci v  Autokempu Buňkov 

 

Zahájení 4. zasedání zastupitelstva 

 
4. 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 Erban,  

                       Jiří Kubát, Vladimír Šanda, Petr Jirák, Gabriela Fialková. 

Omluveni:  Marie Štarmanová a Pavel Krpata (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 4. 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:   Pavel Erban, Gabriela Fialková 

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  Pavla Erbana, Gabrielu Fialkovou 

Informace: K zápisu z minulého - 3. veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.  Bude uložen 

na OU Břehy a vyvěšen na web. 

 

 

Projednání a schválení programu 4. 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)  Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. - svolává jednatelka paní Lucie Jelínková. 

2)  Veřejnoprávní smlouva s  Krajskou knihovnou Pardubice (naše č.j. 137/19) 

3) Schválení kroniky obce za rok 2018 

4) Žádosti o pronájem sálu na Křižovatce ( viz. Záměr obce  pronajmout sál v budově č.p. 11 na 

st.p.č. 13/2 v k.ú. a obci Břehy  č.j, 103/19) 

5)  Kupní smlouvy na vodní díla SO01 (kanalizace splašková) a SO 03 (vodovod) v areálu "Na 

pile" (již řešeno pod č.j. čj 499/18) 

6) Žádost majitelky pozemku 193/7 v k.u. Břehy o řešení využívání pozemku Autokempem a obcí 

(naše č.j. 183/19) 



7)  Žádost o dotaci - Nezlomeni  SKV (naše č.j. 187/19) 

8)  Žádost o dar - Spolek obcí a občanů proti těžbě šterkopísků v Lohenicích (naše č.j. 152/19) 

9)  Majetkoprávní vypořádání mezi Pardubickým krajem a obcí Břehy - chodník Bahníkova,  p.č. 

847/2 (naše č.j. 197/19) 

10) Bezúplatný převod pozemků p.č. 818/2 , 818/4, 818/15 a 818/22 na obec - v ulice Zemědělská 

(naše č.j. 65/19) 

11) Nutná oprava střechy a zdi mlýna. Cenová nabídka firmy O. Plíva, výškové práce 

12)  SVJ č.p. 2  - zajištění správce domu.  

13) Opravy a vybavení kuchyně v autokempu 

14) EVL Louky u Přelouče - stav (naše č.j. 164/19) 

15) Obec přátelská rodině, Vesnice roku (naše č.j. 160/19  a 143/19) 

16) Zřízení místa VPP u technických služeb (na dobu určitou).  

17) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 č. IV-12-2015619/VB/01  ( dům na Pile) 

18) Dodávka elektřiny a zemního plynu - č.p. 11 - nabídka 

19) Žádost o dotaci - Mopedu klubu Břehy na závod Stadion cup 2019. č.j.209/19 

20) Žádost o dar - Další cesta z.s., která staví v Cholticích " Centrum denních služeb Další  cesta". 

21) Sádrokartony knihovna 

 

Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích) 

Diskuze 

  

 

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 4. Veřejného zasedání OZ Břehy 

tak, jak byl uveřejněn a přednesen. 

Hlasování:                       pro      7                 proti  0                     zdržel se  0 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo program 4. Veřejného zasedání tak, jak byl uveřejněn a 

přednesen. 

 

 

 

K jednotlivým bodům programu: 

 

 

1. Starosta zahájil valnou hromadu společnosti Autokemp Buňkov a předal slovo jednatelce p. 

Jelínkové 
Program: 
 a) Hospodářský výsledek společnosti (účetní uzávěrka) za rok 2018. 

     b) Opravy chodníků v autokempu spojené s žádostí o dotaci z Pardubického kraje. 

Tycaci
Textový rámeček
Ondřej Plíva



  c) Oprava prodejního stánku v autokempu. 

 zaslané přílohy: DP 2018, dotace, cenová nabídka na chodníky 

 

 

 Ad a) 

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 je dle předložených podkladů kladný. 

Společnost vykázala zisk ve výši 207038,-. 

Valná hromada souhlasí s hospodářským výsledkem. 

Hlasování: pro 7          proti-    zdržel- 

 

Ad b) 

Jednatelka společnosti projednala a přednesla návrh na opravy chodníků v autokempu, 

kterými se odstraní bariéry. Jedná se o chodník u recepce,  hlavního soc. zařízení a 

prodejního  stánku. 

Jedná se o celkovou plochu 240 m2. Na tyto opravy budou použity ze 70% 

finanční prostředky z dotace Pardubického kraje a to ve výši 171850,-a 30% 73150,-z 

vlastních zdrojů. 

Valná hromada souhlasí s těmito opravami a financováním. 

Hlasování: pro 7           proti-   zdržel- 

  

Ad c) 

Jednatelka společnosti seznámila valnou hromadu s opravami prodejního stánku, 

který byl již ve špatném stavu. 

Jedná se o celkovou opravu : obložení, elektroinstalace, střecha, rozvody vody a odpadů. 

Opravy bude financovat společnost ze svých zdrojů. 

 

Další navržený bod - stanovení nájemného pro Autokemp Buňkov s.r.o. Autokempu se daří , může 

obci platit nájemné ve výši 200t. Kč /rok.  

Návrh: Autokemp Buňkov bude od roku 2019 platit obci Břehy nájemné ve výši 200 000 Kč/rok.  

 

Hlasování: pro 7           proti-   zdržel- 

 

Valná hromada závěrem poděkovala jednatelce společnosti za hospodářský výsledek 

a opravy proběhlé a probíhající v autokempu. 

Valná hromada byla ukončena v18.40. 

 

2.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s  Krajskou knihovnou Pardubice (naše č.j. 137/19) 
Smlouva předložena Krajskou knihovnou. Příspěvek by dle této smlouvy měl činit min. 

dvojnásobek obyvatel obce k 31.12.2018. Starosta navrhuje 3000Kč.   
 

Návrh na usnesení č. 2:Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace  s  Krajskou knihovnou Pardubice, výše dotace bude 3000Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  
Hlasování:             pro        7              proti       0         zdržel se   0 
 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  s  

Krajskou knihovnou Pardubice, výše dotace bude 3000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 



3. Schválení kroniky obce 2018. Kroniku předložil kronikář obce, zastupitelé zaslali připomínky jenž 

byly vypořádány.  

Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schválilo kroniku obce Břehy za rok 2018 

 
Hlasování:             pro      7                proti        0        zdržel se   0 

 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje kroniku obce Břehy za rok 2018 

 

 
4. Žádosti o pronájem sálu na Křižovatce ( viz. Záměr obce  pronajmout sál v budově č.p. 11 na 

st.p.č. 13/2 v k.ú. a obci Břehy  č.j, 103/19). Došla žádost p. Mrázka, Břehy 321 (28.2.2019)a 

žádost p. Júliuse Gory (3.3.2019) . Zkoušky 2-3x týdně v době mezi 16-21 h. Nájemní smlouva by 

byla na dobu určitou s výpovědní lhůtou a s nájmem cca 1500 Kč. Bude se hlasovat postupně, 

nejprve o první žádosti  a nebude li schválena o druhé. 

 

Návrh Usnesení č.4 Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu pro hudební zkoušky  v budově 

č.p. 11 na st.p.č. 13/2 v k.ú. a obci Břehy pro žadatele p. Mrázka, Břehy 321 , 53501 za nájemné 

1500Kč/  měsíc , zkoušky budou probíhat 2-3 týdně mezi 16-21h, výpovědní lhůta dle občanského 

zákoníku , obec Břehy nebude ručit za případně uložený majetek nájemce  a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou.  

 

 Hlasování:             pro    7                    proti   -      0       zdržel 0 

 

Usnesení č.4 :  Obecní zastupitelstvo schválilo pronájem sálu pro hudební zkoušky  v budově č.p. 

11 na st.p.č. 13/2 v k.ú. a obci Břehy pro žadatele p. Mrázka, Břehy 321 , 53501 za nájemné 

1500Kč/  měsíc , zkoušky budou probíhat 2-3 týdně mezi 16-21h výpovědní lhůta dle občanského 

zákoníku , obec Břehy nebude ručit za případně uložený majetek nájemce  a pověřuje starostu 

podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou.  

 

- o druhé žádosti již nehlasováno.  

 

5.  Kupní smlouvy na vodní díla SO01 (kanalizace splašková) a SO 03 (vodovod) v areálu "Na pile" 

(již řešeno pod č.j. čj 499/18) a v bodě 5 na 2. zasedání Zastupitelstva obce Břehy 

ze dne 11.12.2018. Nyní je vodní dílo již zkolaudované - viz kolaudační souhlas MU Přelouč č. 

ST/4969/2019/Mi ze dne 26.3.2019. V nové předložené smlouvě jsou zapracovány připomínky ze 

strany obce. Kupní cena je 1000Kč za dílo S01 a 1000Kč za dílo S03.  

 

Návrh na usnesení č.5   Zastupitelstvo Obce Břehy souhlasí s koupí  vodního díla SO01 

(kanalizace splašková) a SO 03 (vodovod) vybudované v souladu se stavebním povolením 

vydaným Městským úřadem Přelouč, Odbor stavební dne 28. 7. 2017, č. j. MUPC 13666/2017, sp. 

zn. ST/9170/2017/Mi.   v katastru obce Břehy  firmou  Koreček s.r.o. IČO: 252 54 847 za kupní 

cenu 2000 Kč a  Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.  

 

 Hlasování:             pro  7                      proti   0            zdržel se 0 

 

Usnesení č.5   Zastupitelstvo Obce Břehy souhlasí s koupí  vodního díla SO01 (kanalizace 

splašková) a SO 03 (vodovod) vybudované v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Přelouč, Odbor stavební dne 28. 7. 2017, č. j. MUPC 13666/2017, sp. zn. 

ST/9170/2017/Mi.   v katastru obce Břehy firmou  Koreček s.r.o. IČO: 252 54 847 za kupní cenu 

2000 Kč a  Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

 

 



 

6.   Žádost majitelky pozemku 193/7 v k.u. Břehy o řešení využívání pozemku Autokempem a obcí 

(naše č.j. 183/19). Jedná se o pozemek, který částečně zasahuje do autokempu ( je jím oplocen). 

Jednatelka Autokempu Buňkov s.r.o. již s p. majitelkou předběžně hovořila . Starosta předložil 

mapy a podklady k tomuto bodu. Doporučuje pověřit jednatelku  Autokempu Buňkov s.r.o. 

uzavřením nájemní smlouvy - jako je tomu i u dalších pozemků v autokempu, kde je majitelem 

někdo jiný.  

 

Návrh Usnesení č.6  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje jednatelku Autokempu Buňkov s.r.o. 

jednáním s majitelkou pozemku 193/7 v k.u. Břehy p .  Mgr. A. Vondrákovou, Nerudova 272

 , 535 01 Břehy a přípravou a podpisem nájemní smlouvy na daný pozemek , přičemž cena 

nájmu za metr čtvereční by měla být obdobná jako u dalších pronajímaných pozemků v areálu 

autokempu Buňkov.  

Hlasování:             pro     7                 proti   0               zdržel se   0 

 

Usnesení č.6  Zastupitelstvo Obce Břehy pověřilo jednatelku Autokempu Buňkov s.r.o. jednáním s 

majitelkou pozemku 193/7 v k.u. Břehy p .  Mgr. A. Vondrákovou, Nerudova 272 , 535 01 

Břehy a přípravou a podpisem nájemní smlouvy na daný pozemek , přičemž cena nájmu za metr 

čtvereční by měla být obdobná jako u dalších pronajímaných pozemků v areálu autokempu 

Buňkov.  

 

  

7.  Žádost o dotaci - Nezlomeni  SKV z.s. (naše č.j. 187/19). Spolek, který v autokempu Buňkov již 

dlouho působí, pořádá zde soutěže , žádá příspěvek na Sport bez bariér - stolní tenis. Více 

podrobností je v příloze - žádosti o dotaci.  

Návrh na usnesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 20 000 Kč pro  SKV 

Pardubice  Nezlomeni z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro       7               proti   0               zdržel se   0 

 

Usnesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo finanční částku 20 000 Kč pro  SKV Pardubice  

Nezlomeni z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.  

 

8. Žádost o dar - Spolek obcí a občanů proti těžbě šterkopísků v Lohenicích (naše č.j. 152/19).  Obec 

již odeslala  nesouhlasné stanovisko k „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná 

těžba štěrkopísků v I. etapě“ ( naše č.j. 423/18) . Spolek pokračuje v krocích, které mají za cíl 

zastavit tento těžební projekt. Občané obce Břehy dali v petici  na podzim v roce 2018 jasně 

najevo, že si těžbu nepřejí.  

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 49 000 Kč pro Spolek 

obcí a občanů proti těžbě šterkopísků v Lohenicích  a IČO 07597266 pověřuje starostu obce 

podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro  7                      proti   0               zdržel se   0 



Usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 49 000 Kč pro Spolek obcí a 

občanů proti těžbě šterkopísků v Lohenicích  a IČO 07597266 pověřuje starostu obce podpisem 

darovací smlouvy.  

 

9. Majetkoprávní vypořádání mezi Pardubickým krajem a obcí Břehy - chodník Bahníkova,  p.č. 

847/2 (naše č.j. 197/19). Pod chodníkem Bahníkova byl geometrickým  plánem  č. 647-22/2014 

oddělen pozemek 847/2 o výměře 689 m2. Byla zaslána žádost o majetkoprávní vypořádání  na 

KU Pard. kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic.  

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků pod 

chodníkem v ulici Bahníkova, geometrickým  plánem  č. 647-22/2014 oddělen pozemek 847/2 o 

výměře 689 m2,   zaslanou  KÚ Pard. kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic.  

 

10.   Bezúplatný převod pozemků p.č. 818/2 , 818/4, l818/15 a 818/22 na obec - v ulice Zemědělská 

(naše č.j. 65/19). Na základě odpovědi na naši žádost doručené 9.4.2019 je deklarováno, že  po 

dokončení všech potřebných úkonů nám ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH 

MAJETKOVÝCH předloží návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

předmětnému majetku ( č.j. 220/19) .  

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 818/2 , 

818/4, 818/15 a 818/22 na obec - v ulice Zemědělská. 

 

 

11.      Nutná oprava střechy a zdi mlýna. Cenová nabídka firmy O. Plíva, výškové práce. Je potřebné 

vyměnit  zkorodované a poškozené klempířské prvky na střeše mlýna a provést související tesařské 

práce, výměna podbití , výměna okapů a svodů. Bude natřena  i celá střecha. Dále se provede 

oprava severozápadní zdi mlýna, která je rozdrolená. Oslovena byla firma na výškové práce, 

protože to vzhledem k povaze opravy bylo vhodné. Nabídka je v příloze zápisu. Celková cena díla 

dle nabídky je 183 350 Kč. 

 

Návrh na usnesení č. 11: Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na 

opravu střechy a zdiva na budově mlýna na pozemku 40/2 v k.ů. Břehy  dle předložené nabídky f. 

O. Plíva, IČO 05968534 za celkovou cenu 183 350 Kč. 

Hlasování:             pro      7                  proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení č. 11: Zastupitelstvo Obce Břehy pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na opravu 

střechy a zdiva na budově mlýna na pozemku 40/2 v k.ů. Břehy  dle předložené nabídky f. O. 

Plíva, IČO 05968534 za celkovou cenu 183 350 Kč. 

 

12. SVJ č.p. 2  - zajištění správce domu . V současnosti tuto činnost zajišťuje Obec Břehy 

prostřednictvím starosty. Tento model fungování Společenství pro dům Břehy, Obránců míru č.p. 2 

je dlouhodobě nevhodný - narůstá  administrativa, povinnosti správce atd. - tyto činnost by měl 

provádět profesionál jako na č.p. 97 "Pila". Doporučuji zvolit nového předsedu SVJ z lidí, kteří na 

č.p. 2 bydlí a následně uzavřít smlouvu o správě SVJ.  

Tycaci
Textový rámeček
Ondřej Plíva

Tycaci
Textový rámeček
Ondřej Plíva



 

 Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí , že současný model fungování Společenství pro 

dům Břehy, Obránců míru č.p. 2 je dlouhodobě nevhodný - narůstá  administrativa, povinnosti 

správce atd. - tyto činnost by měl provádět profesionál jako na č.p. 97 "Pila". Doporučuje zvolit 

nového předsedu SVJ z lidí, kteří na č.p. 2 bydlí a následně uzavřít smlouvu o správě SVJ.  

 

13. Opravy a vybavení kuchyně v restauraci v autokempu. Provozovatelka píše: Ráda bych 

zrenovovala část kuchyně, která je již zastaralá a při  kontrolách KHS, které mám téměř každý rok 

prochází jen ztěžka. Jedná se o vybavení celé z nerezu. Ulehčí jak práci tak i celkovou údržbu 

kuchyně. Máme nabídku f. E M P O R I O s.r.o. za cenu 245 988 Kč bez DPH. Dle slov jednatelky 

by toto byla poslední větší investice v restauraci , nepočítaje malé nutné opravy.  

 

 Návrh na usnesení č. 13 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje provedená renovace kuchyně v 

 restauraci  ATC Buňkov firmou EMPORIO s.r.o. za nabídkovou cenu 245 988 Kč bez DPH.  

 

Hlasování:             pro  7                      proti   0               zdržel se   0 

Usnesení č.13 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje provedená renovace kuchyně v 

 restauraci  ATC Buňkov firmou EMPORIO s.r.o. za nabídkovou cenu 245 988 Kč bez DPH. 

 

 

14. EVL Louky u Přelouče - stav (naše č.j. 164/19). Z AOPK odeslali přes DS vypořádání našich 

připomínek. Materiály z předjednávání budou kompletně předávat na MŽP. Pokud budeme mít k 

vypořádání nějaké další připomínky, či výhrady, máme zaspat  přímo na MŽP - odboru druhové 

ochrany a implementace mezinárodních závazků. 

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí 

 

 

15.      Obec přátelská rodině, Vesnice roku (naše č.j. 160/19  a 143/19). Navrhuji účastnit se těchto 

oficiálních soutěží. Je to pro obec reklama, ale i test , ověření co tu děláme dobře a co špatně. 

Přihlášky by připravil starosta s místostarostou. Za účast se platí poplatek podle počtu obyvatel 

obce.  

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí 

 

16. Zřízení místa VPP u technických služeb. Starosta navrhuje zřídit nové pracovní místo v rámci 

programu VPP. Úřad práce nám bude refundovat mzdu na základě vytvoření nového pracovního 

místa. Pracovnice by prováděla úklid v obci a pomocné práce. Smlouva by byla na dobu určitou se 

zkušební dobou 1 měsíc. Vše bude záviset na tom, zda Úřad práce nám přidělí toto místo a bude jej 

proplácet.  

 

    Návrh na usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje zřízení pracovního místa VPP v technických službách obce 

Břehy a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy ,pokud bude toto místo podpořeno Úřadem 

práce Pardubice.  

 

Hlasování:             pro   7                    proti   0             zdržel se   0 



 

 usnesení č. 16: Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje zřízení pracovního místa VPP v 

technických službách obce Břehy a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy ,pokud bude 

toto místo podpořeno Úřadem práce Pardubice.  

 

 

17. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015619/VB/01  . Jedná se o 

smlouvu mezi obcí Břehy a ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ 

Distribuci, a.s.v rámci stavby: IV-12-2015619  Břehy p.č. 104/1 - Koreček - 15 RD - TS, kNN . 

 

Návrh na usnesení č. 17 : Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 

- služebnosti č. IV-12-2015619/VB/01  Břehy p.č. 104/1 - Koreček - 15 RD - TS, kNN a pověřuje 

starostu jejím podpisem. Jedná se obecní pozemky p.č. 104/6, 104/24 a 855/1. 

Hlasování:             pro      7                 proti   0             zdržel se   0 

 

usnesení č. 17 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. IV-12-2015619/VB/01  Břehy p.č. 104/1 - Koreček - 15 RD - TS, kNN a pověřuje 

starostu jejím podpisem. Jedná se obecní pozemky p.č. 104/6, 104/24 a 855/1 

 

18. Dodávka elektřiny a zemního plynu - č.p. 11 - nabídka firmy CleverEnergies s.r.o. V tuto chvíli 

máme nabídku na uzavření smlouvy na dodávky plynu za cenu 569 kč/MWh s poplatkem 100 kč/ 

měsíc.  

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

dodávku plynu pro č.p. 11 dle nabídky f. CleverEnergies s.r.o. IČ: 03624641.  

 

Hlasování:             pro  7                     proti   0              zdržel se   0 

 

usnesení č. 18 : Zastupitelstvo Obce Břehy  pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku plynu 

pro č.p. 11 dle nabídky f. CleverEnergies s.r.o. IČ: 03624641.  

 

19. Žádost o dotaci - Mopedu klubu Břehy na závod Stadion cup 2019. Naše  č.j.209/19.  

Návrh na usnesení č. 19 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje dar 25 000Kč na Stadion cup 

Břehy 21. ročník  

Hlasování:             pro       7                proti   0             zdržel se   0 

na usnesení č. 19 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje dar 25 000Kč na Stadion cup Břehy 21. 

ročník  

 

20. Žádost o dar - Další cesta z.s., která staví v Cholticích " Centrum denních služeb Další cesta". 

Určeno pro zdravotně a mentálně handicapované.  

Návrh na usnesení č. 19 : Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje dotaci 5000 Kč pro Další cesta z.s. na 

stavbu Centrum denních služeb Další cesta.  

Hlasování:             pro        0               proti   6              zdržel se   1 ( Morávek) 

Usnesení č. 19 : Zastupitelstvo Obce Břehy  neschvaluje dotaci 5000  Kč pro Další cesta z.s. na stavbu 

Centrum denních služeb Další cesta.  

 



21. SDK - knihovna  - po zateplení pěnou ( firma zateplí již ve středu) je potřeba provést sádrokartony 

na stropy. Máme nabídku f. Michal Židlický. Celková cena bez dph 109 135 Kč za dílo. J Kubát 

uvádí- P Židlický ještě nemá hotové schody na mlýně. Měl by to dodělat.  

Návrh na usnesení č. 21: Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje nabídku f. Michal Židlický na SDK v 

budově rekonstruované knihovny č.p 192 za cenu bez dph 109 135 Kč a pověřuje starostu přípravou a 

podpisem smlouvy o dílo s termínem realizace do konce června 2019.  

Hlasování:             pro    5                   proti   0              zdržel se   2  Šanda, Kubát 

usnesení č. 21: Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje nabídku f. Michal Židlický na SDK v budově 

rekonstruované knihovny č.p 192 za cenu bez dph 109 135 Kč a pověřuje starostu přípravou a 

podpisem smlouvy o dílo.  

 

Zařazeno zastupiteli na základě bodu 21. : 

22. Obklady schodů mlýn - je problém, že to ještě není hotovo. Je potřeba to udělat do konce  

 

Návrh na usnesení č. 22: OZ pověřuje starostu vyzvat p. Židlického dodělat schody do konce dubna 

2019, pokud to nestihne zkusit sehnat někoho jiného. 

Hlasování:             pro    7                   proti   0              zdržel se   0 

usnesení č. 22: OZ pověřuje starostu vyzvat p. Židlického dodělat schody do konce dubna 2019, pokud 

to nestihne zkusit sehnat někoho jiného. 

 

 

diskuse: 

a) Restaurace na křižovatce. Bývalá provozovatelka stále dluží nájemné. Na dotaz co dále s objketem: 

objekt by mohl být rozdělen na tři části  -sál, hospoda a bývalý obchod. Hospoda by mohla být po 

menších opravách pronajmuta, pokud seženeme nájemce. Sál vyžaduje větší opravy a investice. Z 

bývalého obchodu by mohl být byt či jiný prostor. Objekt je potřeba do budoucna udržet a postupně 

obnovit.  

 

b) Starosta informoval o akcích , které nás čekají v obci. Požádal občany, kteří mají nějaké pamětní 

předměty ke škole , zda by je paní ředitelce zapůjčili na výstavku k oslavám výročí naší školy.  

 

Pokud někdo chce  akci  v obci  pořádat je dobré ji nahlásit na OÚ aby nedocházelo ke kolizím více 

akcí a podobně.  

 

 

Ukončení zasedání. 

Záznam uložen v PC na OÚ Břehy. 
 

 
              ing. Gabriela Fialková     Ing. Pavel Erban 

                - ověřovatel                                               - ověřovatel 

 

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

Tycaci
Textový rámeček
Všechna černá pole v bodech č 21 a 22 skrývají jméno Břežského podnikatele Michala Židlického.




