
Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis z  6. zasedání Zastupitelstva obce Břehy  

ze dne 11.9.2019  od 18.00 v  restauraci v autokempu Buňkov 

 

Zahájení 6. zasedání zastupitelstva 

 
6. 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, Petr Jirák, Jiří Kubát, Vladimír Šanda,  

  Pavel Krpata a Gabriela Fialková 

Omluveni:  Pavel Erban, Marie Štarmanová 

(Jednání zastupitelstva je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné, protože je přítomno 7  

zastupitelů). 

 
Předsedající konstatoval, že 6. 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:   Gabriela Fialková  , Petr Jirák 
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 Gabrielu Fialkovou , Petra Jiráka. 
 

Informace: K zápisu z minulého - 5. veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.  Bude uložen 

na OU Břehy a vyvěšen na web. 

 

 

Projednání a schválení programu 6. 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 3 a 4. 

2)  Prodej pozemku p.č. 209/2 v k.ú. Břehy - viz žádost č.j.  237/18.  

3)  Rozhlas - modernizace a rozšíření o bezdrátový modul.   

4) Dotace na zřízení sběrného místa - „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy“. ( viz č.j. 

 53/19). 

5)  Buňkov  - nákaza KHV. 

6)  Věcné břemeno pozemky p.č. 818/2 a 818/15 v k.ú. Břehy ( č.j. 406/19). 

7)  Darovací smlouva s Pardubickým krajem - odměna za Vesnici roku 2019 (č.j. 449/19). 

8)  Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu s Pard. krajem č. 

 OKSCR/19/24659 ( č.j. 460/19). 

9)  Vodovod a kanalizace "na pile" (S03 vodovod a S01 kanalizace splašková) - smlouvy se 

 společností VAK a.s. ; Dohoda vlastníků provozně  souvisejících vodovodů; Smlouva o 



 pachtu a provozování vodovodu; Smlouva o pachtu a  provozování kanalizace ( 

návrh ze dne  17.7. 2019) . 

10)  Žádost  o dotaci z MV  na JSDH - JSDH_DOT_V2_2019 - Odborná příprava, zásah a 

vybavení.  (č.j. 465/19) 

11)  Informace o dotaci (č.j. 305/19)  Pard. kraje  - Poskytnutí programově účelové dotace na 

 požární techniku a věcné prostředky PO. Zásahové obleky, obuv a kalhoty. (Marcel N- 

odkup 3 ks navíc za 12/kus z letiště) 

 12)  Rozšíření vodovodu - ulice Na Hrázi. Poptání projektanta - možná dohoda s VAK a.s. 

13)  Základní škola Břehy - žádost o přesun prostředků z fondu rezervního. (č.j. 470/19) 

14)  Informace o provedených  nutných opravách ve škole - elektroinstalace ve dvou  třídách  a 

 nové rozvody internetu a síťové prvky. 

15)  Oprava obkladů ve dvou místnostech v MŠ Břehy. 

16)  Informace o probíhajících opravách střechy na mlýně. 

17)  Žádost o odprodej pozemku p.č. 915 ( viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13) 

18)  Program obnovy venkova - žádost o dotaci na příští rok. 

19)  Pronájmy sálů v obci ( mlýn, č.p.11 a pod) - ceník  

20)  Pronájem hospody a obchůdku v č.p. 11 (viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 14) 

21)  Možnost získání dotace na opravu objektu na p.č. 529 v k.ú. Břehy  (pila - pod komínem) - na 

 byty 

22)  Návrh na zřízení věcného břemene - stavba KNN p.č. 238/1  f. MATEX (č.j. 457/19) 

23)  Možnost odkoupit pozemky p.č. 504/2 a 504/1. 

24)  Možnost získání dotace  z MAS Bohdanečsko na chodníky/zeleň/bezpečnost apod.  - do konce 

října. 

25) Nabídky rozšíření vánočního osvětlení - informace. 

26)  Možnost zažádat o dotace na door to door systém ( tedy 4 popelnice u domů)  

27) Žádost o pronájem nebo prodej pozemku  (č.j. 471/19) 

28) Žádost Sport klubu Břehy o dar -  30 000 Kč. (č.j. 478/19) 

 Body zařazené zastupiteli (§ 94 zákona o obcích) 

 Diskuze  

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 6. Veřejného zasedání OZ Břehy 

tak, jak byl uveřejněn a přednesen. 

Hlasování:                       pro    7               proti  0                     zdržel se  0 



Usnesení: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo program 6. Veřejného zasedání tak, jak byl uveřejněn a 

přednesen. 

 

K jednotlivým bodům programu 

 

 

1. Místostarosta seznámil podrobně  zastupitelstvo  s Rozpočtovým opatřením č.  3 a 

Rozpočtovým opatřením č. 4. za rok 2019  Obě opatření  jsou vyvěšena na úřední desce obce 

Břehy.   

 

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí rozpočtové opatření  č. 3/2019  a rozpočtové opatření  č. 4/ 

2019 

 Hlasování:             pro   7                  proti   0            zdržel se   0 

Schváleno.  

Zastupitelstvo Obce Břehy  bere na vědomí rozpočtové opatření  č. 3/2019  a rozpočtové opatření  č. 4/ 

2019 

 
 

 

2.  Prodej pozemku p.č.st.  209/2 v k.ú. Břehy a stavby na něm- viz žádost č.j.  237/18 žadatele pana 

Tomáše Vlka.  Jedná se o pozemek se stavbou "garáže" za budovou rekonstruované knihovny. 

Zastupitelstvo již v minulosti schválilo záměr prodat tento pozemek (zveřejněno  pod č.j 348/18). 

Byli dva žadatelé a jednání se zablokovalo. Nyní žadatel č. 2 ( pan Machač)  odstoupil od zájmu 

( pod č.j. 401/19) koupě. Starosta nechal zhotovit znalecký posudek č. 2806/18/2019. Cena 

obvyklá  je stanovena na 106 720 Kč. Žadatel p. Vlk má zájem na koupi pozemku  p.č. st. 209/2 . 

 

 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s 

žadatelem p. Tomášem Vlkem (č.j. 237/18) na prodej pozemku p. č.st 209/2 a budovy bez čísla 

popisného na něm stojící  v k.ú. Břehy  za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2806/18/2019 

a to 106 720 Kč   
Hlasování:             pro     7                proti    0            zdržel se   0 
 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy s žadatelem 

p. Tomášem Vlkem (č.j. 237/18) na prodej pozemku p. č.st 209/2 a budovy bez čísla popisného na 

něm stojící  v k.ú. Břehy  za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2806/18/2019 a to 106 720 

Kč  . 

 

 

3.  Rozhlas - modernizace a rozšíření o bezdrátový modul.  V současnosti obec provozuje 

drátový rozhlas, který je sice již starý , ale funguje. Je však potřeba rozšiřovat pokrytí obce, 

například "Na pile", bytovka u Labe a i další špatně pokrytá místa. Jako řešení se nabízí           

" hybridní" rozhlas- kde se kombinuje současná technologie a nová místa ze pokryjí 

bezdrátovým rozhlasem. Musel by být vyměněn vysílací pult ( ústředna) , instalovány 

bezdrátové přijímače, reproduktory a další prvky. Máme v tuto chvíli předběžné nabídky 2 

firem. Je možnost ( jak budeme projednávat v bodě č. 18) získat i dotaci na modernizaci 

rozhlasu z POV - až 100 000Kč.  

 



Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr  rozšíření veřejného rozhlasu a 

pověřuje starostu  upravením poptávky dle potřeb obce a výběrem nejvhodnější nabídky.  

 
Hlasování:             pro     7                proti      0          zdržel se   0 

 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje záměr  rozšíření veřejného rozhlasu a pověřuje 

starostu  upravením poptávky dle potřeb obce a výběrem nejvhodnější nabídky. 

 

 
 

4. Dotace na zřízení sběrného místa - „Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy“. ( viz č.j. 

 53/19). Požádali jsme na základě usnesení ZO č. 2 z 3. zasedání zastupitelstva obce 

Břehy o dotaci na zřízení sběrného místa na TS z OP životní prostředí MŽP - reg. číslo 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009787. Dotace nám byla přidělena ve výši 671 550,00Kč. Nyní 

musí proběhnout výběrové řízení na stavební práce ( zámková dlažba) a také na dodávku 

nádob.  Máme nabídky od firmy která připravila žádost BHZ invest s.r.o. a to od  Alnio group 

s.r.o. na realizaci výběrového řízení ( dvou řízení) za 39 000 Kč bez DPH.  

Návrh Usnesení č. 4  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nabídku f. Alnio group s.r.o. na zajištění 

organizace výběrového řízení na zakázku, která je předmětem žádosti o podporu z Operačního 

programu Životní prostředí pro období 2014-2020,  Projekt s názvem: „Zlepšení nakládání s odpady v 

obci Břehy“ a pověřuje starostu objednáním. Nabízená cena díla je 39 000Kč bez DPH. 

 

 Hlasování:             pro     7                 proti   -      0       zdržel 0 

 

Usnesení č. 4  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nabídku f. Alnio group s.r.o. na zajištění 

organizace výběrového řízení na zakázku, která je předmětem žádosti o podporu z Operačního 

programu Životní prostředí pro období 2014-2020,  Projekt s názvem: „Zlepšení nakládání s odpady v 

obci Břehy“ a pověřuje starostu objednáním. Nabízená cena díla je 39 000Kč bez DPH. 

 

 

5.  Buňkov  - nákaza KHV. Jak všichni jistě víme na Buňkově propukla opětovně nákaza KHV 

napadající populaci kapra. Po vypouštění rybníka a slovení ryb je nyní Buňkov prázdný, čeká jej 

vápnění . Obec velmi intenzivně a aktivně celou tuto kauzu sledovala a účastnila se jí. Měli jsme 

jednání s ČRS Mo Přelouč, na SVS Pardubice s MVDr. Axmanem, na OU Břehy se zástupci   

KVS pro Pardubický kraj, ČIŽP,  Krajského úřadu PK , MU Přelouč Odbor životního prostředí , 

Autokempu Buňkov s.r.o. a MO ČRS Přelouč . Zde byly předány požadavky obce Břehy ohledně 

nákazy KHV. Nadále se snažíme maximálně mírnit dopady tohoto velkého problému na občany a 

obec. Opakovaně se o kauzu zajímala media, a tak jsme museli vystupovat i v TV. Kontaktovali 

jsem i poslance a senátory Parlamentu ČR - prosby o pomoc v řešení problému.   

Hlavní cíl obce - aby se nákaza již neopakovala a aby nebyl negativně ovlivněn život občanů obce 

a autokemp Buňkov. Vedle toho se snažíme prosadit i ohled na životní prostředí, spodní vodu, 

stromy, zvěř. V příloze 1 jsou uvedeny požadavky obce Břehy k nákaze.  

  

Nyní přišla zastupitelka M. Štarmanová - účastno je nyní 8 zastupitelů.  

 



Starosta předává slovo místostarostovi obce. Petr Morávek informuje o platném kolaudačním 

rozhodnutí rybníka Buňkov č.j. Vod/5100/404/1973 a souvisejícím  závazném vyjádření krajského 

hygienika z  něhož plyne , že "rekreační zájmy na rybníku budou respektovány jako prvořadé" , " 

hladina vzdutí  od května do září včetně hladinu rybníka na normálním vzdutí 210,75 m.n.m. 

/systém Jadran/atd. Rozhodnutí SVS Pardubice z roku 2019 , které mimo jiné nařídilo vypuštění 

Buňkova , respektujeme ( má bránit šíření nákazy), ale obec musí také jako řádný hospodář dbát i 

na to, jak je tímto ovlivněn autokemp. Vedle toho, v době současného sucha, došlo k vypuštění 

statisíců kubíků vody. Na březích Buňkova prosychají stromy, ubývá spodních vod ve  studnách.  

Místostarosta předložil všechny tyto dokumenty k nahlédnutí občanům.  

 

 

Následně starosta předal slovo p. Kratochvílovi - předseda MO ČRS Přelouč. 

 

Hovoří pan Kratochvíl: Rybáři z té situace nemají radost a snaží se tomu předejít - podle veterinářů 

ale nelze zajistit, že se nákaza nevyskytne znova. Nyní je již rozšířena na mnoha místech v ČR i 

zahraničí. Vysvětluje, že vysadili amurského lysce ( měl být odolnější)  a on stejně nákaze KHV 

také podlehl. Testovány byly všechny rybníky , které mají - popisuje jak testy probíhaly. Vzorek 

stojí 23 000 Kč. Musí prý dát obsádku,  aby je to uživilo. I letos dali menší obsádku. Slovili 38 tun.  

Nákaza prý není přenosná na člověka . Ryby které nákazu přežijí nejsou škodlivé pro člověka. 

Nakažené ryby prý i jedli . Případné odborné dotazy odpoví ing. Němec - stačí jim napsat.  

Dále hovoří o zjišťování viru KHV - v zimě je prý velmi obtížné jej detekovat. A vliv na nákazu 

má i měnící se podnebí . 

 

Diskuse - p. Větrovský podotýká, že rybáři nesbírali v létě uhynulé ryby , že je neviděl.  

Pan Kratochvíl říká, že tam stále někdo byl. 

Pan Sakař, p. Větrovský:  nesouhlasí. Nebyli tam a nesbírali.  

Pan Sakař říká, že sbírat začali až když to bylo v televizi. P. Sakař musel sbírat ryby na břehu kde 

hnily, rybáři nic nesbírali.  

Dotaz : Kdy se bude vápnit.  

p.Kratochvíl vysvětluje , že není možné sehnat firmu- Po slovení rybníka Zaječák začnou s ručním 

vápněním po obvodu 3 km - asi 17,3 tuny vápna.  

p. Novotná upozorňuje , že vápnit měli rybáři sami a že to nedělali.  

 

Zastupitel p Kubát - říká že mu vadí bezohlednost rybářů a neplnění povinností rybáři. Ryby byly v 

rybníku mrtvé, hnily tam, v lese byly i vysypané uhynulé ryby. Ryby nebyly vysbírány. Obává se, 

že nákaza se opět z těchto zbytků rozšíří. Jediné řešení by bylo vytěžení rybníka.  

Obci vznikly s tou nákazou a vypuštěním  velké škody v autokempu.  

 

Kratochvíl - vypuštění nařídila veterinární správa.  

p. Kubát upozorňuje, že došlo k poškození i další fauny a flory.  

 

Starosta konstatuje , že termíny určené KVS Pardubice se měnily ( např. vápnění bylo posunuto, 

ale vypouštění nikoli) . Pan Kratochvíl - v únoru by se měl rybník opět napouštěn.  

Místostarosta: Pokud by byla příští rok opět nějaká nákaza, vypouštění v létě a pod. obec se bude 

bránit již u soudu.  

Starosta poděkoval p. Kratochvílovi za návštěvu ZO a přednesené názory. 

 

 

Návrh Usnesení č. 5  ZO Břehy schvaluje požadavky obce uvedené v příloze 1 a dále pověřuje 

starostu zasláním dopisu MO ČRS Přelouč s návrhy na budoucí koordinaci hospodaření na 

Buňkově a soužití Autokempu Buňkov, MO ČRS Přelouč a obce Břehy. 

Hlasování:             pro          8              proti   0            zdržel se 0 

 



Usnesení č. 5  ZO Břehy schvaluje požadavky obce uvedené v příloze 1 a dále pověřuje starostu 

zasláním dopisu MO ČRS Přelouč s návrhy na budoucí koordinaci hospodaření na Buňkově a 

soužití Autokempu Buňkov, MO ČRS Přelouč a obce Břehy. 

 

 

 

6.   Věcné břemeno pozemky p.č. 818/2 a 818/15 a 535/3 v k.ú. Břehy ( č.j. 406/19), jsou to 

obecní pozemky.  Jde o stavbu kabelového vedení nízkého napětí  ke 2 rodinným domům. 

Věcné břemeno bude dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění 

stavby  č. IV-12-2017203/VB/01 ve prospěch oprávněné ČEZ distribuce. 

 

Návrh Usnesení č.6  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

VB a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2017203/VB/01 a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

Hlasování:             pro 8     proti 0  zdržel se   0 

 

Usnesení č.6  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a 

dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2017203/VB/01 a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

 

  

7.  Darovací smlouva s Pardubickým krajem - odměna za Vesnici roku 2019 (č.j. 449/19). Získali 

jsme 10 000Kč.  

 

Návrh na nesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Darovací smlouvu s Pardubickým 

krajem č.j. 449/19 a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

Hlasování:             pro      8     proti   0               zdržel se   0 

 

 Usnesení č.7  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Darovací smlouvu s Pardubickým krajem 

 č.j. 449/19 a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

8.  Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu s Pard. krajem č. 

 OKSCR/19/24659 ( č.j. 460/19). Obec podala žádost na individuální dotaci na opravu asfaltových 

kurtů. (viz. bod 10 z 5. jednání ZO Břehy). Získali jsme dotaci 300 000 Kč.  Realizace do 1/2 roku 

2020 ( termín vyúčtování je 9/2020). Spoluúčast obce dle projektu je 311 050 Kč.  

 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Smlouva o poskytnutí individuální 

dotace č. OKSCR/19/24659 s  Pardubickým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem. Spoluúčast 

obce dle projektu je 311 050 Kč.  

 

.  

Hlasování:             pro       8                proti   0               zdržel se   0 



Usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 

OKSCR/19/24659 s  Pardubickým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem. Spoluúčast obce dle 

projektu je 311 050 Kč. 

 

9. Vodovod a kanalizace v lokalitě "Na pile" (S03 vodovod a S01 kanalizace splašková) - 

smlouvy se společností VAK a.s. ; Dohoda vlastníků provozně  souvisejících vodovodů; 

Smlouva o  pachtu a provozování vodovodu; Smlouva o pachtu a  provozování 

kanalizace ( návrh VAK a.s. Pardubice ze dne  17.7. 2019) . Tato vodní díla  již má v 

majetku obec a nyní tak bude mít provozovatele.   

 

Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Dohodu vlastníků provozně 

 souvisejících vodovodů , Smlouvu o  pachtu a provozování vodovodu a  Smlouvu o 

pachtu a  provozování kanalizace se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a 

pověřuje starostu jejich podpisem.  

 

 Hlasování:             pro   8                   proti   0               zdržel se   0 

usnesení č. 9: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje Dohodu vlastníků provozně  souvisejících 

vodovodů , Smlouvu o  pachtu a provozování vodovodu a  Smlouvu o pachtu a  provozování 

kanalizace se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a pověřuje starostu jejich 

podpisem.  

 

  

10.   Žádost  o dotaci z MV  na JSDH - JSDH_DOT_V2_2019 - Odborná příprava, zásah a 

vybavení. Celková požadovaná výše dotace je 110 446 Kč.  

 

Návrh usnesení č. 10  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje žádost o dotaci JSDH - 

JSDH_DOT_V2_2019-02125 v požadované výši 110 446 Kč.  

 

Hlasování:             pro - 8                   proti   -0               zdržel se   -0 

 

usnesení č. 10  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje žádost o dotaci JSDH - 

JSDH_DOT_V2_2019-02125 v požadované výši 110 446 Kč.  

  

 

 

11.      Informace o dotaci (č.j. 305/19)  Pard. kraje  - Poskytnutí programově účelové dotace na 

 požární techniku a věcné prostředky PO. Zásahové obleky, obuv a kalhoty. (Marcel - 

odkup 3 ks navíc za 12/kus z letiště)  

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.  Přiděleno nám bylo 54 000Kč. To je 70%  z celkové sumy 77 142,8. Obec tedy má 

spoluúčast 23 142 Kč.  



Nově je zde možnost , kterou přednesl velitel Marcel Novák - můžeme od EAST BOHEMIAN 

AIRPORT a.s. ( letiště) odkoupit 3 ks zásahových certifikovaných obleků Trigoma Hyrax  za 

výhodnou cenu 12 000 Kč/kus, cena na trhu od 15 000Kč.  

 

Návrh usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nákup 3 ks zásahových certifikovaných 

obleků Trigoma Hyrax  za cenu 12 000Kč / kus  od EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  

Hlasování:             pro       8               proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení č. 11  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje nákup 3 ks zásahových certifikovaných obleků 

Trigoma Hyrax  za cenu 12 000Kč / kus  od EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  

 

 

 

12. Rozšíření vodovodu - ulice Na Hrázi. Poptání projektanta - možná dohoda s VAK a.s. Došlo k 

dohodě s majitelem pozemků , přes které vodovod povede a lze tak v lokalitě Na Hrázi 

vodovod zokruhovat. Do této stavby by bylo vhodné zapojit VAK a.s. - oni budou vodovod 

provozovat a pravděpodobně přejde do jejich majetku. Potřebujeme vypracovat projekt.  

Další možnost nového připojení je v ulici K Rybníku č.p. 336, 337. Zde by bylo možné připojení z 

řadu, který vede k TS, p. Havrda  (VAK) navrhli připojit přímo přes TS a dát podružné vodoměry 

pro ty 2 domy. Šlo by je snad připojit i přímo z řadu, který je u tenisových kurtů. Místostarosta: v 

minulosti by projekt přípojek již připraven, VAK a.s.,  ale vedoucí VAK Přelouč jej neschválil - 

prý to považoval za rozšíření vodovodního řadu.  

 

 

Návrh usnesení 12a) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu jednáním s VAK a.s. k zajištění 

vodovodu v lokalitě Na Hrázi a k jednání s majiteli přilehlých pozemků o možnosti této stavby.  

 

Hlasování:             pro   8                     proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení 12a) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu jednáním s VAK a.s. k zajištění 

vodovodu v lokalitě Na Hrázi a k jednání s majiteli přilehlých pozemků o možnosti této stavby.  

 

Návrh usnesení 12b) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce jednáním  s VAK a.s. s 

možností připojení k vodovodu domů č.p. 336 a  337.   

Hlasování:             pro   8                     proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení 12b) Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu obce jednáním  s VAK a.s. s možností 

připojení k vodovodu domů č.p. 336 a  337.   

 

 

 

13.  Základní škola Břehy - žádost o přesun prostředků z fondu rezervního do fondu investičního 

(č.j. 470/19). Jedná se o 50 000Kč . které budou použity na nákup nového robota do kuchyně. 

 

Návrh usnesení  13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje přesun 50 000 Kč z rezervního fondu 

Základní školy Břehy do investičního fondu. Prostředky budou použity na nákup kuchyňského 

robota. 

Hlasování:             pro         8               proti   -0               zdržel se   -0 

Usnesení  13: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje přesun 50 000 Kč z rezervního fondu Základní 

školy Břehy do investičního fondu. Prostředky budou použity na nákup kuchyňského robota. 



 

14.   Informace o provedených  nutných opravách ve škole. Nová elektroinstalace ( Petr Danielka) 

ve dvou třídách v 1 patře, nové rozvaděče v 1. patře a kuchyni, opravy v umývárně. Příprava 

na dokončené elektroinstalace v 1 patře na příští rok. Následně proběhla úspěšně revize (Tibor 

Jančula). V souvislosti s elektroinstalací byly provedeny zednické práce (Petr Ziegler).  

 Náklady elektroinstalace 80 067 Kč, revize 3000Kč, zednické práce 39 617 Kč. Informace - ZŠ 

Břehysi na své náklady nechala rozvést počítačovou síť a síťové prvky. 

 

 

Návrh usnesení  14)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené opravy na ZŠ Břehy za celkovou 

částku 122 684 Kč. 

 

Hlasování:             pro        8                proti   -0               zdržel se   -0 

 

Usnesení  14  )  Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené opravy na ZŠ Břehy za celkovou částku 

122 684 Kč. 

 

 

15. Oprava obkladů ve dvou místnostech v MŠ Břehy. Došlo zde o "odlepení obkladů" a byla 

nutná oprava. Zakoupeny obklady za 8775Kč a provedena oprava obkladů p. Jiřím Němcem . 

Celkové náklady včetně materiálu 30 322.  

Návrh usnesení  15)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené opravy na MŠ Břehy za 

celkovou částku 39 097 Kč. 

Hlasování:             pro     8                 proti   -0               zdržel se   -0 

 

Usnesení  15)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené opravy na MŠ Břehy za celkovou 

částku 39 097 Kč. 

 

 

16.    Informace o probíhajících opravách střechy na mlýně . Dokončeny jsou  zednické práce na 

poškozené zadní SZ části. Probíhá oprava plechové střechy . Bude nutné, navíc oproti 

dohodnutým pracem dle nabídky f. Plíva ( viz  usnesení č. 7 z 5. ZO Břehy) , opravit zatékání 

do nižší střechy ( nalevo od výtahu) . Doposud je vyfakturováno 71 821 Kč. Vzhledem k 

vícepracem bude celková cena pravděpodobně překročena.  

 

 Návrh usnesení 16: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí zprávu o stavu oprav prováděných 

f. O. Plíva, IČO 05968534   na budově mlýna.  

 

Hlasování:             pro        8              proti   -0               zdržel se   -0 

 

usnesení 16: Zastupitelstvo obce Břehy bere na vědomí zprávu o stavu oprav prováděných f. O. 

Plíva, IČO 05968534   na budově mlýna. 

 

 

17.  Žádost o odprodej pozemku p.č. 915 ( viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13). 

Záměr byl zveřejněn dne 7.6.2019. Zájem projevila p. Silvie Pospíšilová, Břehy 69. Dle 



usnesení č. 13 z 5. jednání  zastupitelstva obce je předpokládaná cena 100 Kč/m
2 

. Pan geodet 

na geometr. plánu ještě pracuje. Vzhledem k tomu navrhuje starosta odložení tohoto bodu.  

 

ZO bere na vědomí - odloženo 

 

 

18. Program obnovy venkova - žádost o dotaci na příští rok - termín podání je do 31. 12. 2019. Oblasti 

podpory: Dotační titul 1 Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a 

občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku 

Dotační titul 2 

Komplexní úprava veřejných prostranství 

Dotační titul 3 

Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 

Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu 

Dotační titul 4 

Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, parkovišť 

a odstavných ploch Výstavba, rekonstrukce a oprava cyklistických a pěších stezek 

 

Doporučuji spojit s bodem 3 - tedy získat dotaci na modernizaci rozhlasu.  

 

Návrh Usnesení č.18  Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020  na opravu   chodníku v obci Břehy a 

pověřuje starostu podáním žádosti do 31.12.2019.  

 

Hlasování:       pro     8                 proti   -0              zdržel se   - 

 

Usnesení  č. 18 Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020  na opravu   chodníku v obci Břehy a 

pověřuje starostu podáním žádosti do 31.12.2019.  

 

19.     Pronájmy sálů v obci ( mlýn, č.p.11 a pod) - ceník    starosta navrhuje odložit vzhledem k tomu, 

že zatím není mlýn zkolaudován.  

ZO bere na vědomí - odloženo 

 

20. Pronájem hospody a obchůdku v č.p. 11 (viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 14). Máme 

jednu žádost o pronájem obchůdku a dvě žádosti na pronájem restaurace.  

Obchůdek by chtěla žadatelka p. DominikaValášková, Břehy  (č.j. 388/19) pronajmout co nejdříve. 

Byl by tam bazar pro děti, maminky, komisní prodej. Vnitřek by si upravila pro potřeby prodeje.  

Jdou dva žadatelé o restauraci č.p. 11. Restaurace - první žadatel. p. Bachvarov, Staré Ždánice by 

měl zájem až od jara. Provozoval by restauraci i s vařením. 

Druhá žadatelka p. Krištofová  ( č.j. 458/19) ze Sopřeče by chtěla pronajmout již letos.     

V obchůdku je podružný elektroměr. Samostatně vytápět by se tento prostor dal vytápět přímotopy. 

Druhá možnost by byl samostatný plynová kotel. Pokud by obchůdek fungoval, byla by to služba 

pro občany.  



 

Návrh usnesení 20a) Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje pronájem obchodu (nebytového 

prostoru)  v č.p. 11 p. Valáškové Dominice, bydliště Břehy (žádost č.j. 388/19) a pověřuje starostu 

přípravou nájemní smlouvy, která bude předložena ZO na příštím jednání.  

 

Hlasování:       pro     8                 proti   -0              zdržel se   - 

usnesení 20a) Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje pronájem obchodu (nebytového prostoru)  v č.p. 

11 p. Valáškové Dominice, bydliště Břehy (žádost č.j. 388/19) a pověřuje starostu přípravou 

nájemní smlouvy, která bude předložena ZO na příštím jednání. 

 

20b)  pronájem restaurace v č.p. 11 -  po diskusi odloženo. 

 

   

21.   Možnost získání dotace na opravu objektu na p.č. 529 v k.ú. Břehy  (pila - pod komínem) - na 

 byty . Nabídka f. RPA dotace s.r.o.projekty. Zpracování žádosti 25 000Kč bez DPH. Další 

odměny dle smlouvy. Je nutné vypracovat projekt aby vyhovoval podmínkám dotace - prozatím 

jsem jednal s Ing. Arch. Stanislavem Novotným . Není ale jistota , že dotaci dostaneme. V tuto 

chvíli nemáme studii ani projekt. G.Fialková - bylo by vhodné , aby byly již byly známy  přesné 

podmínky dotace a podle toho projekt připravit. 

 

21) Bod po diskusi odložen.  

 

 

 

22.  Návrh na zřízení věcného břemene - stavba KNN p.č. 238/1  f. MATEX (č.j. 457/19). Jedná se o 

prodloužení knn  od stavby z bodu 6.   Věcné břemeno bude dle smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení VB a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2018509 /VB/01 ve prospěch oprávněné ČEZ 

distribuce. Jedná se o pozemek p.č.  818/22  v k.ú. Břehy.  

 

Návrh Usnesení č.22  Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení VB a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2018509 /VB/01 a pověřuje starostu jejím 

podpisem  

Hlasování:       pro     8                 proti   -0              zdržel se   -0 

 

Usnesení  č. 22 Zastupitelstvo Obce Břehy  schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

VB a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2018509 /VB/01 a pověřuje starostu jejím podpisem  

 

 

23. Možnost odkoupit pozemky p.č. 504/2 a 504/1. Jde o žlaby v bývalém JZD. Obec tam má deponii 

nezávadného bioodpadu. Pozemky, na nichž jsou žlaby mají celkem 5 majitelů. Oslovil jsem 

majitele pozemků, zda by byli ochotni jednat o prodeji obci. ZOD BV Živanice nám vlastní 

žlaby ústy jednatele nabídlo za symbolickou cenu ( 1kč) .  

V souvislosti s případným nákupem by bylo vhodné zajistit věcné břemeno na přístupové cesty - 

starosta jednal  již také informativně s majiteli přístupových cest a oni umožní obci vjezd ke 

"žlabům" , případně i VB..  



Návrh usnesení 23: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků p.č. 

504/2 a 504/1 v k.ú. Břehy o koupi těchto pozemků obcí a s jednatelem ZOD Bratranců 

Veverkových o koupi betonových "žlabů" na těchto pozemcích. 

Hlasování:       pro     8                proti   - 0              zdržel se   -0 

Usnesení 23: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemků p.č. 504/2 a 

504/1 v k.ú. Břehy o koupi těchto pozemků obcí a s jednatelem ZOD Bratranců Veverkových o 

koupi betonových "žlabů" na těchto pozemcích. 

 

 

24. Možnost získání dotace  z MAS Bohdanečsko na chodníky/zeleň /bezpečnost - do konce října.  

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 

komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. 

třídy, místní komunikace 

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní 

opatření realizovatelná na silnici nebo místní komunikaci, veřejné osvětlení, prvky 

inteligentních dopravních systémů) 

• Realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na 

životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) 

Reálné jsou chodník nebo bezpečnost dopravy nebo zeleň.  

 Předpokládaná alokace: 2,6 mil. Kč 

Návrh usnesení 24: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci v dotačním 

titulu   Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 

komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu v rámci  6. výzvy MAS 

Bohdanečsko - IROP - Bezpečnost v obcích. 

Hlasování:             pro    8                  proti   -      0         zdržel se   -0 

Usnesení 24: Zastupitelstvo obce Břehy pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci v dotačním titulu   

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 

komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu v rámci  6. výzvy MAS 

Bohdanečsko - IROP - Bezpečnost v obcích. 

 

 

25. Nabídky rozšíření vánočního osvětlení - informace. ZO by mohlo určit kolik a zdali  do této akce 

investujeme a navrhuji, aby M. Štarmanová a G.Fialková vybraly prvky. Starosta doporučuje 

rozšířit. Cena 1 prvku je cca 5-8 tisíc Kč.  V diskusi zastupitelé souhlasí , místostarosta navrhl 

do 100 000 Kč. První rok se platí instalace, poté již nikoli- to bude v rámci správy. Uloženo to 

bude u správce osvětlení.  

Návrh usnesení 25: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozšíření vánočního osvětlení v obci a 

schvaluje částku max. 100 000 Kč a výběrem prvků pro výzdobu pověřuje paní Štarmanovou a 

Fialkovou. 

 

 

Hlasování:             pro  8                    proti   0               zdržel se   0 

 



Usnesení 25: Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje rozšíření vánočního osvětlení v obci a schvaluje 

částku max. 100 000 Kč a výběrem prvků pro výzdobu pověřuje paní Štarmanovou a 

Fialkovou. 

 

 

26. Možnost zažádat o dotace na door to door systém ( tedy 4 popelnice u domů) - je to cesta jak 

snížit podíl směsného odpadu a udržet poplatky za odpady na přijatelné výši. Pozor- v příštích 

letech se bude dramaticky zvyšovat poplatek za skládkování odpadu.   Projednáno s dotační 

firmou RPA Dotace, s.r.o. -  pomohli by nám připravit a podat žádost (OPŽP, zde je možné 

čerpat 85 % dotaci). Odměna pro RPA Dotace, s.r.o.  by byla 20 000,- Kč +DPH v případě, že 

“Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“. Další plnění by 

bylo podle smlouvy. 

V současnosti je v obci poměrně nízký poplatek za svoz komunálního odpadu  (400 Kč) . Do 

budoucna bude dle nové legislativy ČR dramaticky růst poplatek za skládkování (ukládání 

využitelného odpadu) až na 1850 Kč/t. v roce 2029. Dnes je to 500 Kč / tuna. Tudíž by musel 

velmi vzrůst i místní poplatek za svoz komunálního odpadu.  To nechceme.    Po roce 2020 tato 

situace nastane, budeme muset mnohem více třídit. Dle prognóz ministerstva mohou náklady 

obcí na odpadové hospodářství vzrůst několikanásobně. Cestou, která nám pomůže je využít 

tzv. třídící slevu ze skládkovacího poplatku pro obce ČR . Ta znamená, že pokud obec splní 

podíl třídění komunálního odpadu dle příslušných tabulek, bude za "skládkování" platit pouze 

500Kč ( jako za zbytkový odpad) .  

Toho je možné dosáhnout tzv. door to door systémem, kdy je tříděný odpad svážen od každého domu 

- každý má 4 popelnice na třídění odpadu - hnědá, modrá, žlutá, černá. Na tento systém je 

připravena i svozová firma SOP Přelouč.  

 

Návrh usnesení 26 : Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pořízení sběrných nádob na 

zavedení door to door systému třídění  odpadu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy s dotační 

firmou RPA Dotace, s.r.o. , která připraví žádost o dotaci na OPŽP na pořízení sběrných nádob.  

 

Hlasování:             pro   8                   proti   -               zdržel se   - 

 

Usnesení 26 : Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pořízení sběrných nádob na zavedení door to 

door systému třídění  odpadu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy s dotační firmou RPA Dotace, 

s.r.o. , která připraví žádost o dotaci na OPŽP na pořízení sběrných nádob. 

 

27) Žádost o pronájem nebo prodej pozemku č.j. 471/19. Jedná se o část pozemku na parcele 

p.č.104/6 . Pokud zastupitelstvo bude souhlasit, navrhuji pronájem. První krok - vyvěsit záměr.  

 

Návrh usnesení 27 : Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 104/6 

v k.ú. Břehy .    

 

Hlasování:             pro    8                  proti   -              zdržel se    

 

usnesení 27 : Zastupitelstvo obce Břehy schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 104/6 v k.ú. 

Břehy .    

 

28) Žádost Sport Břehy z.s o dar -  30 000 Kč. Na siláka Břehů a sportovní činnost.  



 

 

Návrh usnesení  č. 28 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e dar  30 000 kč klubu Sport Břehy z.s. , 

Břehy IČO 06288707 z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování:             pro    8                  proti   -0               zdržel se   -0 

usnesení  č. 28 Zastupitelstvo obce Břehy s ch v a l u j e dar  30 000 kč klubu Sport Břehy z.s. , Břehy 

IČO 06288707 z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy. 

 

 

 

 

Diskuse.  

P. Kutner referoval o úspěších členů Sport klubu a o reprezentaci obce. Poděkoval za dotaci a pozval 

nás na Siláka Břehů 2019.  

 

Svoz větví - bude možný od konce září 

 

Starosta informoval, že zatím oslovil 3 firmy , ale  zatím se mu nepodařilo sehnat žádnou na 

rekonstrukci objektu č.p. 192. Bude dále shánět vhodnou firmu.   

 

 

 

Ukončení zasedání ZO.  

 

V Marie Štarmanová        Petr Jirák 

 

 

 

 

Petr Morávek ( místostarosta)    Pavel Jirava (starosta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  

Požadavky Obecního úřadu a Obce Břehy v souvislosti s vypuštěním rybníku 

Buňkov uprostřed letní sezóny a dlouhodobého sucha 2019 po již druhém 

zavirování KHV rybí kapří násady 2018 a 2019  

 

Akutní požadavky Obecního úřadu Břehy a Obce Břehy - srpen 2019 

 

1. Dodržovat a dodržet přesně termín pro ukončení dezinfekčního vápnění rybníku 

 stanovený SVS nejpozději do 15.09.2019. 

 

2. Po uplynutí 6 týdnů po vápnění, čili nejpozději do 31.10.2019 nejenom 

 zahájit, ale již provádět napouštění rekreačního rybníku Buňkov (protože 

 to trvá několik týdnů). 

 Dlouhodobým vypuštěním rybníku Buňkov uprostřed léta je ohrožena veškerá 

 zeleň včetně dřevin v kempu. Borový les v kempu rostl min. 70 let a my 

 nechceme dopustit jeho ztrátu uschnutím. Současné vypuštění rybníku Buňkov 

 uprostřed suchého léta  má fatální a prokázaný vliv na pokles hladin ve  

 studnách občanů v celé obci, což je velmi vážný problém uprostřed léta a 

 dlouhodobého sucha.  

 

3. Před opětovným zarybněním provést důslednou laboratorní kontrolu 

 zdravotního stavu ryb na výskyt KHV dle metodiky SVS, a to i v dalších 

 letech, aby se případy roznesení KHV na rybník Buňkov  neopakovaly. 

 Případně nasadit nekaprovité ryby. Dle  informací z ČTK ze 

 dne 30.7.2019 totiž  došlo pravděpodobně k zavlečení nákazy přímo 

 latentně  infikovanou násadou  nasazenou MO ČRS Přelouč do několika rybníků 

včetně Buňkova. Tento postup  podle nás nebyl v  souladu s rozhodnutím KVS  č.j. 

SVS/2018/117005-E (  předchozí nákaza). Pokud však  byl v souladu s tímto 

 rozhodnutím, je nutné  iniciovat  legislativní změny neboť takové 

 rozhodnutí bylo sice zákonné, ale očividně   neúčinné.   

 

Trvalé požadavky Obecního úřadu Břehy a Obce Břehy - srpen 2019 a dále 

 

1. Dodržovat veškerá ustanovení legislativy týkající se nejen chovu ryb, ale i 

 zacházení s vodou a přírodou. 

 

2. Dodržovat Vodohospodářskou kolaudaci rekreačního rybníku Buňkov a 

jednotlivé body kolaudačního Rozhodnutí Okresního národního výboru 



v Pardubicích (dále Rozhodnutí), odboru vodního hospodářství a zemědělství č.j. 

Vod/5100/404/1973, a to zejména: 

 " Rekreační zájmy na rybníku budou respektovány jako prvořadé. Z toho důvodu 

s přihlédnutím k hygienickým požadavkům rekreace, nutno udržovat od května do 

září včetně hladinu rybníka na normálním vzdutí 210,75 m.n.m. /systém Jadran/."

 atd.  

 

3. Dodržovat Rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru vodního a 

lesního hospodářství a zemědělství č.j. Vod/1030/404/70 ze dne 2. března 

1970 o povolení zvláštního užívání vody podle vodního zákona. 
 

4.  Obec Břehy a Autokemp Buňkov mají vážný a opravdový zájem na zachování 

dobrých a korektních vztahů s hospodařícím ČRS MO Přelouč, proto do 

budoucna doporučujeme bližší spolupráci ve věcech konzultací důležitých 

rozhodnutí týkajících se rekreačního rybníku Buňkov a raději omezení veřejných 

prohlášení a prognóz, např. takových a o tom, že rybník hodlá ČRS MO 

Přelouč nechat vypuštěný dva roky, které byly uveřejněny na internetových 

stránkách ČRS MO Přelouč 29.07.2019 – viz. 

 

http://www.rybariprelouc.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01artic

leid=236&cntnt01returnid=58 

  

Takovéto zprávy směřující sice do řad členské základny ČRS MO Přelouč se 

prvoplánově mohou jevit pro funkcionáře rybářského spolku jako výhodné, 

vyvolávají však obavy u občanů obce Břehy, jejichž zájmy hájíme v souladu se 

zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a jsou v rozporu se zájmy Obce Břehy a 

Autokempu Buňkov a v rozporu s ustanoveními Rozhodnutí o vodohospodářské 

kolaudaci rekreačního rybníku Buňkov vydaného Okresním národním výborem, 

odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. Vod/5100/404/1973 ze 

dne 24. září 1973 , ve kterém je jasně a naprosto srozumitelně stanovena jak má 

býti zacházeno s rekreačním rybníkem Buňkov, a to zejména hned v bodě 1., kde 

je uvedeno, že je nutno udržovat od května do září včetně hladinu rybníka na 

normálním vzdutí 210,75 m.n.m. /systém Jadran/.   

atd. ... dle dalších bodů tohoto Rozhodnutí. 

 

5. Řádným a přiměřeným (nikoliv maximalistickým) hospodařením na rybníku 

Buňkov nedopustit do budoucna, aby se případy z let 2018 a 2019 jakkoliv 

opakovaly, protože právě takováto selhání kazí dobré vztahy ČRS MO Přelouč 

s Obcí Břehy a Autokempem Buňkov, ale nejen to, především ohrožují veškerou 

faunu a flóru v rybníku Buňkov a v jeho okolí.  

 

Za Obec Břehy dne 8. srpna 2019 

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.                                  Ing. Petr Morávek 

Starosta obce                                                  Místostarosta obce 

 
 

http://www.rybariprelouc.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=236&cntnt01returnid=58
http://www.rybariprelouc.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=236&cntnt01returnid=58

