
Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis z  5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy  

ze dne 30.5.3019  od 18.00 v  restauraci Cikánka 

 

Zahájení 5. zasedání zastupitelstva 

 
5. 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,  

   Marie Štarmanová a Pavel Krpata 

Omluveni:  Gabriela Fialková  

(Jednání zastupitelstva je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné, protože je přítomno 8  

zastupitelů). 

 
Předsedající konstatoval, že 5. 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:   Vladimír Šanda   Jiří Kubát 
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 Vladimíra Šandu   Jiřího Kubáta  

Informace: K zápisu z minulého - 4. veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.  Bude uložen 

na OU Břehy a vyvěšen na web. 

 

 

Projednání a schválení programu 5. 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. 1 /2019 a 2/2019 

2. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Břehy za rok 2018  

3. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Břehy 2018 a  účetní  závěrky Základní školy 

Břehy, okres Pardubice a  Mateřské školy Břehy, okres Pardubice za rok 2018  a rozdělení 

výsledku ŽŠ a MŠ 

4. Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/22662 ( č.j. 269/19) 

5. Smlouva darovací č. S/OM/6677/14/BP s Pardubickým krajem ( pozemky ul. Bahníkova-  č.j. 

198/19 a 234/19) 

6. Linka bezpečí z.s.  žádost o podporu č.j. 241/19 

7. Upravená nabídka - na opravu  střechy mlýna ( již projednáváno na 4. zasedání ZO) 

8. Vítání občánků - schválení peněžního daru novým občánkům obce 

9. Oslava 175 let školy - informace o proběhlé oslavě  



10. Možnost získání individuální dotace z Pardubického kraje 

11. Žádost o dotaci PK - JSDH - obleky , helmy a boty (č.j. 305/19) 

12. Záměr směnit/odkoupit část  pozemku p.č. 831/1, p.č. 269/14 v k.ú. Břehy 

13. Záměr prodat část pozemku p.č. 915 v k.ú. Břehy 

14. Křižovatka č.p. 11 - provedení drobných oprav a následně záměr pronájmu restaurace a 

obchodu.  

15. Knihovna - dokončení rekonstrukce 

16. Souhlas s umístěním zařízení VAK a.s. na pozemku obce  p.č. 13/1 v k.ú. Břehy   

17. Jednání RSOB - v Rybitví 290/19 

18. Žádost o dar - Asociace radost 

19. Žádost TJ Sokol Břehy ( č.j. 331/19) 

20. členství v SMS ČR 

21. Zapůjčení židlí - žádost obce Rohovládova Bělá 

22. Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky v ulici Zemědělská p.č. 818/2, 818/4, 818/15 

,818/22 . 

23. Kreslící tabule s počitadlem - nabídka f. Monotrend. 

24. Žádost Moped klubu Břehy o příspěvek na pořádání Paintballového turnaje ve Břehách 

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 5. Veřejného zasedání OZ Břehy 

tak, jak byl uveřejněn a přednesen. 

Hlasování:                       pro    8                  proti  0                     zdržel se  0 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo program 5. Veřejného zasedání tak, jak byl uveřejněn a 

přednesen. 

 

K jednotlivým bodům programu 

 

 

1. Starosta seznámil zastupitelstvo  s Rozpočtovým opatřením č.  1 a Rozpočtovým opatřením č. 2  

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí RO č. 1 a RO č. 2  

 Hlasování:             pro        8             proti       0         zdržel se   0 
 

 

2.  Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Břehy za rok 2018 

 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledky hospodaření Obce Břehy za rok 

2018  a se závěrečným účtem Obce Břehy za rok 2018, dále předložil Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření Obce Břehy za rok 2018. Kontrolu prováděli pověření kontroloři 

Krajského úřadu pro Pardubický kraj, odboru finančního, oddělení kontroly. Výsledek: nebyly 



zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet obce Břehy byl vyvěšen na úřední desce obce v 

souladu se zákonem.   

 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje hospodaření Obce Břehy za rok 2018 

bez výhrad 
Hlasování:             pro        8             proti       0         zdržel se   0 
 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy schválilo hospodaření Obce Břehy za rok 2018 bez 

výhrad 

 

 

3.  Projednání a schválení účetní závěrky Obce Břehy 2018 a  účetní  závěrky Základní školy Břehy, 

okres Pardubice a  Mateřské školy Břehy, okres Pardubice za rok 2018  a rozdělení výsledku ŽŠ a 

MŠ.  

 

Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje účetní závěrku Obce Břehy za rok 

2018, účetní závěrku  Mateřské školy Břehy okres Pardubice za rok 2018 a Základní školy Břehy 

okres Pardubice za rok  2018. Zároveň schvaluje i hospodářský výsledek obou příspěvkových 

organizací, který je za rok 2018 u základní školy Břehy 120 152,49Kč  a ten bude převeden do 

rezervního fondu.  U Mateřské školy Břehy je 18 743, 02  Kč, a ten bude převeden  podle návrhu 

ředitelky mateřské školy do rezervního fondu 8743,02 Kč a 10 000 Kč do fondu odměn.  

 
Hlasování:             pro    8                 proti        0        zdržel se   0 

 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje účetní závěrku Obce Břehy za rok 2018, účetní 

závěrku  Mateřské školy Břehy okres Pardubice za rok 2018 a Základní školy Břehy okres 

Pardubice za rok  2018. Zároveň schvaluje i hospodářský výsledek obou příspěvkových organizací, 

který je za rok 2018 u základní školy Břehy 120 152,49Kč  a ten bude převeden do rezervního 

fondu.  U Mateřské školy Břehy je 18 743, 02  Kč, a ten bude převeden  podle návrhu ředitelky 

mateřské školy do rezervního fondu 8743,02 Kč a 10 000 Kč do fondu odměn.  

 

 
 

4. Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/22662 ( č.j. 269/19).  

Jedná se o smlouvu s Pardubickým krajem z Programu B3 na Rozvoj stolního tenisu ve Břehách v 

celkové výši 15 000Kč.  

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

OKSCR/19/22662 a pověřuje starostu podpisem.  

 

 

 Hlasování:             pro   8                   proti   -      0       zdržel 0 

 

Usnesení č.4 :  Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

OKSCR/19/22662 a pověřuje starostu podpisem. 

 

 

5.  Smlouva darovací č. S/OM/6677/14/BP s Pardubickým krajem ( pozemky ul. Bahníkova-  č.j. 

198/19 a 234/19). Jedná se o pozemek  p.č. 847/2. 



Návrh na usnesení č.5   Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje  Smlouvu darovací č. 

S/OM/6677/14/BP s Pardubickým krajem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 Hlasování:             pro          8              proti   0            zdržel se 0 

 

Usnesení č. 5  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje   Smlouvou darovací č. S/OM/6677/14/BP s 

Pardubickým krajem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

 

6.   Linka bezpečí z.s.  žádost o podporu č.j. 241/19. Byla doručena žádost adresovaná starostovi a 

zastupitelstvu. Žádají o 5000 Kč.  

 

Návrh Usnesení č.6  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje fin. příspěvek 5000 Kč na provoz Linky 

Bezpečí z.s. 

 

Hlasování:             pro      1 (Štarm.)               proti   4  (Jirava, Krpata, Šanda, Erban)            zdržel 

se   3 (Morávek, Kubát, Jirák) 

 

Návrh zamítnut, usnesení nepřijato. 

 

  

7.  Upravená nabídka f O. Plíva, IČO 05968534 - na nutnou opravu  střechy mlýna ( revokace- již 

projednáváno usnesení č. 11 na 4. zasedání ZO ). V původní nabídce byla celková cena díla dle 

183 350 Kč. Bylo zde ale chybně 250 m
2 

střechy. V opravené nabídce je celková plocha včetně 

soklů, atd  430 m
2 

. Celková cena vzrostla a toto navýšení metrů čtverečních.  Nová celková cena je  

236 950 Kč bez DPH.  

 

Návrh na nesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo opravu střechy a zdiva na budově mlýna 

na pozemku 40/2 v k.ů. Břehy  dle předložené upravené nabídky f. O. Plíva, IČO 05968534 za 

celkovou cenu 236 950 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo . 

  

Hlasování:             pro    8        proti   0               zdržel se   0 

 

Usnesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo opravu střechy a zdiva na budově mlýna na 

pozemku 40/2 v k.ů. Břehy  dle předložené upravené nabídky f. O. Plíva, IČO 05968534 za 

celkovou cenu 236 950 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo . 

 

8.  Vítání občánků - schválení peněžního daru novým občánkům obce. Jako každoročně navrhuje 

starosta 2000Kč. Máme 8 nových občánků. Celkem 16 000 Kč dar novým občanům obce.  

 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční částku 16000 Kč pro nové 

občánky obce - každý dostane 2000Kč.  

Hlasování:             pro      8                 proti   0               zdržel se   0 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo finanční částku 16000 Kč pro nové občánky 

obce - každý dostane 2000Kč 



9. Oslava 175 let školy - informace o proběhlé oslavě . Podílel se na ní kolektiv školy a mnoho 

dobrovolníků. Starosta jim poděkoval, oslava se velmi povedla.  

Oslava ZŠ byla organizována ve spolupráci ZŠ Břehy a Obce Břehy.  Byl vydán almanach za 

celkovou částku 10 382 Kč.  Pro děti jsme zakoupili čepice a hrnky s logem za 6946 Kč. Od RSOB 

jsme zapůjčili dřevěné stánky za 150 Kč, Pozvánky a plakáty stály 1004 Kč. Občerstvení 20 000 

Kč 

Celkem tedy 38 482 Kč.  

 

Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí celkové náklady na oslavu 175 let ZŠ Břehy ve výši 38 

482 Kč.  

  

10.   Možnost získání individuální dotace z Pardubického kraje 

Na setkání starosty , místostarosty, jednatelky kempu s panem radním kraje René Živným nám 

byla nabídnuta možnost získat tzv. individuální dotaci na podporu rozvoje turismu z programu : 

Podpora v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 

Nabízí se možnost opravit  zastaralé asfaltové tenisové kurty užívané jak kempem tak i občany 

obce. Přínos jak pro turismus tak i pro obec a občany. V rozpravě navrženo spojit tenisové kurty i s 

basketbalovým, aby to bylo jedna plocha.Problém by byl ale s odvodem vody a oplocením. 

 

 

Návrh usnesení č. 10  Zastupitelstvo Obce Břehy  pověřuje starostu přípravou a podáním žádosti o 

individuální dotaci na opravu asfaltových tenisových kurtů v obci Břehy z programu Podpora v 

oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 

 

Hlasování:             pro        8               proti   -0               zdržel se   -0 

 

usnesení č. 10  Zastupitelstvo Obce Břehy  pověřuje starostu přípravou a podáním žádosti o 

individuální dotaci na opravu asfaltových tenisových kurtů v obci Břehy z programu Podpora v 

oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 

  

 

 

11.      Žádost o dotaci PK - JSDH - obleky , helmy a boty (č.j. 305/19).  

Zásahová jednotka potřebuje postupně obměnit vybavení. Konzultováno s velitelem  Marcelem 

Novákem. Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany. Celková požadovaná výše dotace je 95 058, 81 Kč ( 70 % z celkové 

ceny).  Nabídková cena na vybavení je 135 798 Kč . Obec by tak, v případě získání dotace 

doplatila 40 739, 19 Kč. M. Novák dále upřesnil podmínky dotace a její výhodnost. Dotace by 

měla být asi i  na podzim. Nové vybavení je nezbytné pro fungování jednotky JSDH.  

 

Návrh usnesení č. 11  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje žádost o dotaci a  celkové náklady 

projektu nákupu vybavení  (6 x  Zásahový kabát Partiot Elite, Kalhoty Patriot elite, obuv Haix 

firepro)  JSDH Břehy v celková výši 135 798 Kč, z obecního rozpočtu bude v případě přidělení 

dotace  z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

doplaceno 30 % ceny , tedy 40 739,19. 



Hlasování:             pro                      proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení č. 11   Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo žádost o dotaci a  celkové náklady projektu 

nákupu vybavení  (6 x  Zásahový kabát Partiot Elite, Kalhoty Patriot elite, obuv Haix firepro)  

JSDH Břehy v celková výši 135 798 Kč, z obecního rozpočtu bude v případě přidělení dotace  z 

rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany doplaceno 30 

% ceny , tedy 40 739,19kč. 

 

 

12. Záměr směnit/odkoupit část  pozemku p.č. 831/1, p.č. 269/14 v k.ú. Břehy 

 

Již proběhlo jednání s majiteli pozemku , jsou ochotni se dohodnout. Je potřeba zajistit 

geometrický plán a následně připravit směnnou , respektive kupní smlouvu. Ulice Lesní by tak 

byla pozemkově v pořádku. Cena obvyklá za obdobné pozemky je z minulosti 100 Kč. P. 

Červenák požaduje směnit svůj pozemek (jeho část)  za část pozemku obce při vjezdu do ulice 

Lesní u jeho plotu. Vše bude ještě projednáno i s geometrem. 

 

 

Návrh usnesení 12a) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce jednáním a zadáním 

vypracování geometrického plánu pro směnu části pozemku obce p.č. 831/2 a pozemku p. 

Červenáka Pavla p.č. 831/1.  

 

Hlasování:             pro   8                     proti   -0               zdržel se   -0 

 

usnesení 12a) Zastupitelstvo obce Břehy pověřilo starostu obce jednáním a zadáním vypracování 

geometrického plánu pro směnu části pozemku obce p.č. 831/2 a pozemku p. Červenáka Pavla p.č. 

831/1.  

 

 

Návrh usnesení 12b) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce jednáním a zadáním 

vypracování geometrického plánu pro nákup části pozemku p.č. 269/14 manželů Moravcových. 

Kupní cena by se měla pohybovat, jako v obdobných případech v minulosti okolo 100 Kč/ m
2
. 

 

Hlasování:             pro    8                    proti   -0               zdržel se   -0 

 

usnesení 12b) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce jednáním a zadáním vypracování 

geometrického plánu pro nákup části pozemku p.č. 269/14 manželů Moravcových. Kupní cena by 

se měla pohybovat, jako v obdobných případech v minulosti okol 100 Kč/ m
2
. 

 

 

13.  Záměr prodat část pozemku p.č. 915 v k.ú. Břehy. Je to problém z minulosti, tento obecní 

pozemek je již oplocen a je zde žádost majitelů sousedního pozemku ( p. Pospíšilová) o odkup. 

Jedná se přibližně o 100 m2. Je nutný nový geometrický plán, kde bude prodávaná část oddělena.  

 

Návrh usnesení  13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 915 v 

k.ú. Břehy a pověřuje starostu zajištěním geometrického plánu .  Předpokládaná prodejní cena je 

100 Kč/m2.  

Hlasování:             pro       8                 proti   -0               zdržel se   -0 



usnesení  13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 915 v k.ú. 

Břehy a pověřuje starostu zajištěním geometrického plánu.  Předpokládaná prodejní cena je 100 

Kč/m2.  

 

14.    Křižovatka č.p. 11 - provedení drobných oprav a následně záměr pronájmu restaurace a obchodu. 

Máme písemnou žádost na pronájem restaurace a žádost na pronájem bývalého obchodu.  

Před pronájmem by se muselo minimálně vyklidit prostory, vymalovat, dát podružné elektroměry a 

oddělit topení.   O restauraci by měl zájem p. Bachvarov, již provozuje obecní hostinec ve Starých 

Ždánicích. Dále je zde zájemkyně p. Valášková o nebytové prostory v č.p. 11 , chtěla by v bývalém 

obchodě provozovat prodej dětského oblečení, atd.  

 

Návrh usnesení  14a)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu restaurace Na křižovatce č.p. 11 

a pověřuje starostu vyvěšením záměru. 

 

Hlasování:             pro       8                 proti   -0               zdržel se   -0 

 

Usnesení  14a)  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pronájmu restaurace Na křižovatce č.p. 11 

a pověřuje starostu vyvěšením záměru 

 

Usnesení   14b) Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v č.p. 

11 ( bývalý obchod) . Jedná se o dvě místnosti v tuto chvíli nevyužívané.Pověřuje starostu vyvěšením 

záměru. 

Hlasování:             pro       8                 proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení   14b) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v č.p. 11 ( 

bývalý obchod) . Jedná se o dvě místnosti v tuto chvíli nevyužívané. Pověřuje starostu vyvěšením 

záměru. 

 

15. Knihovna - dokončení rekonstrukce 

Potřebujeme dokončit elektroinstalaci, topení a odpady a stavební úpravy dle projektu. Stavební 

úpravy - oslovit 3 firmy a vybrat.  Elektro - firma Petr Blažej již tam provedla osazení pojistkové 

skříně a máme tam od ní zapůjčený stavební rozvaděč. Navrhuji oslovit ji s poptávkou.  

Topení a odpady - oslovit firmy a vybrat. Předpokládaná cena za všechny práce je do 2 000 000Kč a 

jedná se o zakázku malého rozsahu ( mimo ZVZ). Postupováno bude v souladu se směrnicí obce 

1/2011 o zadávaní VZ  malého rozsahu. 

 

Návrh usnesení 15a) ZO Břehy pověřuje starostu zajištěním opravy elektroinstalace v nové knihovně a 

odpadů a vodoinstalace . Předpokládané max. náklady jsou 350 Tis. Kč. 

Hlasování:             pro       8                 proti   -0               zdržel se   -0 

 

Usnesení 15a)  ZO Břehy pověřuje starostu zajištěním opravy elektroinstalace v nové knihovně a 

odpadů a vodoinstalace . Předpokládané max. náklady jsou 350 Tis. Kč. 

 

Návrh usnesení 15b) ZO Břehy pověřuje starostu oslovením min. 3 firem na stavební práce na 

rekonstrukci nové knihovny (dle projektu  PD servis Pardubice  5/2017). Zastupitelstvo vybere dle 

nabídek realizační firmu. 



Hlasování:             pro       8                 proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení 15b) ZO Břehy pověřuje starostu oslovením min 3 firem na stavební práce rekonstrukce nové 

knihovny (dle projektu  PD servis Pardubice  5/2017). Zastupitelstvo vybere dle nabídek realizační 

firmu. 

 

 

16.   Souhlas s umístěním zařízení VAK a.s. na pozemku obce  p.č. 13/1 v k.ú. Břehy   

Nyní je zařízení vak umístěno na pozemku p. Černíkové p.č. 432/1 , v podstatě uprostřed přístupu 

na něj - dosti nešťastně.  VAK  i p. Černíková zažádali, zda by bylo možno přemístit jej na přilehlý 

pozemek obce - p.č. 13/1 v k.ú. Břehy . Náklady neponese obec. Musí být zachována  průjezdnost 

pozemkem p.č. 13/1. 

 

 Návrh usnesení 16: Zastupitelstvo obce Břehy souhlasí s umístěním  zařízení VAK a.s. na 

pozemku obce p.č. 13/1 v k.ú. Břehy  . Náklady na přemístění neponese obec Břehy a musí býti 

zachována průjezdnost pozemku.  

 

Hlasování:             pro     8                   proti   -0               zdržel se   -0 

 

 

Usnesení 16:  Zastupitelstvo obce Břehy souhlasí s umístěním  zařízení VAK a.s. na pozemku obce 

p.č. 13/1 v k.ú. Břehy  . Náklady na přemístění neponese obce Břehy a musí býti zachována 

průjezdnost pozemku.  

 

 

17. Jednání RSOB - v Rybitví 290/19  - došla pozvánka na valnou hromadu RSOB dne 6.6 

Návrh usnesení 17:  Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje účastí na VH RSOB Bohdanečsko starostu.  

Hlasování:             pro         8               proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení 17:  Zastupitelstvo obce Břehy  pověřuje účastí na VH RSOB Bohdanečsko starostu .  

 

18. Žádost o dar - Asociace radost - zasláno na obec Břehy.  

 

Návrh usnesení 18:  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční příspěvek pro Asociaci Radost  

IČ : 47922281 . 

Hlasování:             pro        0              proti   -7               zdržel se   -1 (Erban) 

 

 Návrh zamítnut , usnesení nepřijato.  

 

19. Žádost TJ Sokol Břehy ( č.j. 331/19) o finanční příspěvek na činnost mládeže - turnaje v šachu a na 

akci Šachové listopádí.  

 

Návrh usnesení  č. 19 Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční dar pro TJ Sokol Břehy  IČ 

64242200   14 000kč pro sportovní  činnost a na Šachové listopádí - turnaj ve Břehách.  

. 

Hlasování:             pro      8                proti   -0               zdržel se   -0 



 

Usnesení  č. 19 Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje finanční dar pro TJ Sokol Břehy  IČ 

64242200   14000kč  pro sportovní činnost a na Šachové listopádí - turnaj ve Břehách.  

 

 

20. Členství v SMS ČR. Starosta navrhuje stát se členy. Platí se 2000kč + 2 kč/ obyvatel za jeden rok. 

Výhody - právní poradenství , dotační poradenství, nové kontakty  atd.  

Návrh usnesení  č. 20 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e přistoupení obce Břehy do Sdružení 

místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky  

a  u k l á d á  starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 

adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva 

obce. 

Hlasování:       pro     8                 proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení  č. 20 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e přistoupení obce Břehy do Sdružení místních 

samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky  

a u k l á d á  starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 

adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva 

obce. 

 

 

21. Zapůjčení židlí - žádost obce Rohovládova Bělá. Starosta RB požádal o zapůjčení 100 ks 

plastových židlí na jejich školní oslavu. Smlouva o nájmu movité věci. Navrhuji 200kč.  

Návrh usnesení  č. 21 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e zapůjčení 100 ks plastových židlí obci 

Rohovládova Bělá na dva dny za 200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu movité věci.  

Hlasování:             pro                      proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení  č. 21 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e zapůjčení 100 ks plastových židlí obci 

Rohovládova Bělá na dva dny za 200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu movité věci. 

22. Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky v ulici Zemědělská p.č. 818/ 2, 818/4 , 818/15, 818/22 

v k.ú. a v obci Břehy v ulici Zemědělská. Naše č.j. 309/19. Převodcem je ČR - Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.  

Návrh usnesení  č. 22 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HPU/3246/2019-HPUM a pověřuje starostu jejím 

podpisem.  

 

Hlasování:             pro       8               proti   -0               zdržel se   -0 

 

Usnesení  č. 22: Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k majetku č.j. UZSVM/HPU/3246/2019-HPUM a pověřuje starostu jejím 

podpisem.  



 

23. Kreslící tabule s počitadlem - dodavatel f. Monotrend- nabídka na doplnění dětského hřiště - 

celková cena s dovozem a instalací 18 047, 15 s DPH.  

 

Návrh usnesení  č. 23 Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nákup Kreslící tabule s počitadlem - 

dodavatel f. Monotrend. Celková cena je 18 047, 15 s DPH.  

 

Hlasování:             pro                      proti   -0               zdržel se   -0 

 

Isnesení  č. 23 Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nákup Kreslící tabule s počitadlem - dodavatel 

f. Monotrend. Celková cena je 18 047, 15 s DPH.  

 

24. Žádost Moped klubu Břehy o příspěvek na pořádání Paintballového turnaje ve Břehách. Žádají o 

2000 Kč.   

  

Návrh usnesení  č. 24 Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje 2000 Kč na pořádání Paintballového turnaje 

ve Břehách, pořadatelem je Moped klubu Břehy.  

Hlasování:             pro         8             proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení  č. 24 Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje 2000 Kč na pořádání Paintballového turnaje ve 

Břehách , pořadatelem je Moped klubu Břehy. 

 

 

Diskuse. 

Místostarosta p. Morávek informuje o neutěšeném stavu "parkoviště" mezi Cikánkou a mlýnem. Je zde 

velká prašnost, hluk, mnoho nákladních aut. Šlo by dát parkovací automat? Zakázat kamiony?  

Pan Zeman poukázal na propadlou silnici u požární nádrže ( ul. Bahníkova) , kde vzhledem k silnému 

provozu aut jsou časté otřesy. Je vhodné oslovit SUS, jsou správci komunikace - nechat opravit.  

Padl návrh dát směrem na Sopřeč a v ulici Na Hrázi značku B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 

okamžitá hmotnost přesahuje 12 tun.  

Dále dát na křižovatky v obci vodorovné značení - asi Příčná čára souvislá - z důvodů bezpečnosti. 

 

 

Ukončení zasedání ZO.  

 

Vladimír Šanda  (ověřovatel)      Jiří Kubát (ověřovatel) 

 

 

 

 

Petr Morávek ( místostarosta)    Pavel Jirava (starosta) 
 


