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Obec Břehy 

Zastupitelstvo obce Břehy 

 

Zápis  z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva obce Břehy 

ze dne 18.10.2022 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov 

 

Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva 

Všichni zastupitelé obdrželi od Městského úřadu Přelouč osvědčení o zvolení dle § 53 zákona č. 

491/2001 S. o volbách do zastupitelstev obcí. 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce 

Petrem Morávkem (předsedající dle § 91 zákona č. 128/2000 Sb.). 

Přítomni:       Ing. Pavel Jirava, Ph.D. , Ing.  Petr Morávek, JUDr. Pavel Krpata, Ing. Gabriela 

Fialková, Jitka Němcová, Ing. Ondřej Kocourek, Vladimír Šanda, Marie Štarmanová, Petr Jirák 

 

Omluveni:  -                                      (presenční listina v příloze 1 tohoto zápisu) 

 

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

všichni zastupitelé). 

Zasedání řídí dosavadní starosta dle § 91 odst. 1 (předsedající). 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Konalo se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování 

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, a to od 10.10.2022 do doby konání. 

Hlasování je zaznamenáváno následovně (pro - proti - zdržel se). V případě nejednotnosti v hlasování 

se zaznamenává, kdo jak hlasoval. 

 

Starosta obce ing. Jirava přivítal nově zvolené členy zastupitelstva. Dále poděkoval všem občanům, 

kteří přišli volit ke komunálním volbám 2022.  

 

Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva Obce Břehy: 

  

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 

obcích. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit 

slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo 

tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Břehy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“  

 

Předsedající jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“  a podpisem na připraveném archu (příloha 2 tohoto zápisu).   

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 

 

Ověřovateli zápisu určeni:  G. Fialková, O. Kocourek           

Zapisovatel:   Pavel Jirava 
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K tomu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Hlasování:                       pro          9               proti    0                   zdržel se  0 

 

Zastupitelstvo Obce Břehy prostřednictvím předsedajícího po předchozí dohodě potvrdilo v roli 

ověřovatelů Ing. G. Fialkovou , Ing. O. Kocourka          a zapisovatele bude dělat nově zvolený 

starosta. 

Informace: K zápisu z minulého veřejného zasedání ZO Břehy nebyly připomínky.   

 

 

 

 

 

Projednání a schválení programu ustavujícího zasedání po přečíslování bodů: 

 

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

desce.  

 

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce.  

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce. 

5. Určení počtu místostarostů. 

6. Určení, které funkce vykonává dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva. 

7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

8. Volba starosty. 

9. Volba místostarostů 

10. Zřízení finančního a kontrolního výboru - určení počtu jejich členů. 

11. Volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru. 

12. Volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru. 

13. Volba předsedů dalších výborů a jejich členů. 

14. Stanovení a schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 

15. Rozpočtová opatření 

16. Delegování zástupců obce na valné hromady společností s majetkovou účastí obce. 

17. Příprava rozpočtu obce na rok 2023 - informace 

18. GDPR pověřenec 

19. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 

 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. 
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Návrh na usnesení a) : Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje program ustavujícího zasedání tak, jak byl 

uveřejněn a přednesen. 

Hlasování:                       pro             9          proti     0                  zdržel se  0 

Usnesení a): Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo program ustavujícího zasedání tak, jak byl uveřejněn 

a přednesen. 

 

 

 

K jednotlivým bodům programu: 

 

 

1. Jmenování zapisovatelé a ověřovatelé zápisu.( viz výše)  

Zapisovatelem bude nově zvolený starosta a ověřovateli zápisu Ing. G. Fialková, Ing. O. Kocourek           

K tomu nebyly vzneseny žádné námitky.  

 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.(viz výše) 

Všichni zastupitelé složili podle § 69 odst. 2 zákona o obcích slib tohoto znění: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Břehy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“  

Všichni zastupitelé před zastupitelstvem obce pronesli po přečtení slibu předsedajícím „slibuji“ a 

vlastnoručně potvrdili svůj slib podpisem podle § 69 odst. 3 zákona o obcích  

  

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 

Navržený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli jednohlasně ( viz. výše). 

 

 

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce. 

Jednací řád zastupitelstva obce byl upraven, měli jsme jej již od roku 2010 . Jednací řád je přílohou 

tohoto zápisu. Případné změny a úpravy jednacího řádu jsou možné i na některém z příštích 

zasedání zastupitelstva.  

Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje jednací řád z 18.10.2022. 

Hlasování:                       pro          9               proti   0                 zdržel se 0 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje jednací řád z 18.10.2022. 

 

 

5. Určení počtu místostarostů. 

Předsedajícím je navrženo aby OZ volilo dva místostarosty, kteří se budou věnovat každý své 

oblasti. Zlepšíme tak fungování OU a obce přičemž odměny nastavíme tak , aby nedošlo k většímu 

navýšení výdajů z rozpočtu, budou to neuvolněné funkce. 1. místostarosta bude mít v gesci 

stavební projekty, územní rozvoj, kulturu a  2. místostarosta pak finance (rozpočet), dotace a 

kvalitu života v obci.  

Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje zvolení dvou místostarostů . 

Hlasování:                       pro         9                proti        0            zdržel se 0 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje zvolení dvou místostarostů 
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6. Určení, které funkce vykonává dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva podle § 71 zákona o 

obcích. 

Předsedající navrhuje, aby výkon funkce starosty obce vykonával uvolněný člen zastupitelstva. 

Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, aby výkon funkce starosty obce 

podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích vykonával uvolněný člen zastupitelstva. 

Hlasování:                       pro             9            proti       0             zdržel se 0 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, aby výkon funkce starosty obce podle § 84 

odst. 2 písm. k) zákona o obcích vykonával uvolněný člen zastupitelstva. 

 

 

7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

Starosta i místostarostové budou voleni přímou volbou, a to zvednutím ruky, nikoliv tajně.  

V gesci starosty je veškerá agenda týkající se obce a obecního úřadu podle zákona o obcích aj. 

předpisů. Starosta plní mj. úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje 

pracovní poměry se zaměstnanci obce atd. 

1. Místostarosta zastupuje starostu a spolu s ním podepisuje právní předpisy obce.  

Starosta a místostarostové budou vykonávat i úkoly v oblasti školství, správy majetku obce. 

  

Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, aby starosta i místostarosta byli 

voleni přímou volbou, tj. zvednutím ruky. 

Hlasování:                       pro           9              proti       0             zdržel se 0 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, aby starosta i místostarosta byli voleni přímou 

volbou, tj. zvednutím ruky. 

  

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech 

bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního 

kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

Předsedající přednesl návrh podle výsledku voleb předjednaný všemi zastupiteli, aby  

pro funkci starosty bylo hlasováno o navrženém ing. Pavlu Jiravovi, 

pro funkci 1. místostarosty bylo hlasováno o navrženém ing. Petru Morávkovi, 

pro funkci 2. místostarosty bylo hlasováno o navrženém Petru Jirákovi 

Předsedající se zeptal, zda s těmito návrhy zastupitelé souhlasí tak, jak byly předjednány a je možné o 

nich dát hlasovat.    

 

8. Volba starosty. 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce starosty Pavla Jiravu. 

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

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo Obce Břehy zvolilo do funkce starosty Pavla Jiravu. 

Předsedajícím se stává zvolený starosta. 

 

9. Volba místostarostů  

Volba 1. místostarosty. 

Návrh na usnesení č. 9a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce 1. místostarosty ( statutárního 

místostarosty) Petra Morávka. 
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Hlasování:                       pro         9                proti      0              zdržel se 0 

Usnesení č. 9a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce 1. místostarosty ( statutárního 

místostarosty) Petra Morávka. 

 

Volba 2. místostarosty. 

 

Návrh na usnesení č. 9b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce 2. místostarosty Petra Jiráka. 

Hlasování:                       pro          9               proti   0                 zdržel se 0 

Usnesení č. 9b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce 2. místostarosty Petra Jiráka. 

 

Starosta obce pogratuloval nově zvoleným  místostarostům ke zvolení.  

 

10. Zřízení finančního a kontrolního výboru - určení počtu jejich členů. 

Zastupitelstvo Obce Břehy zřizuje podle § 117 odst. 2 finanční a kontrolní výbor a určuje počet 

členů těchto výborů na tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, aby počet členů zřízeného 

finančního a kontrolního výboru byl tři včetně předsedy příslušného výboru. 

Hlasování:                       pro     9                    proti      0              zdržel se 0 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo Obce Břehy schválilo, aby počet členů zřízeného finančního a 

kontrolního výboru byl tři včetně předsedy příslušného výboru. 

 

Předsedající přednesl návrh podle výsledku voleb předjednaný všemi zastupiteli, aby bylo hlasováno 

 

pro funkci předsedy finančního výboru o navržené Jitce Němcové 

pro funkci předsedy kontrolního výboru o navrženém ing. Ondřejovi Kocourkovi 

pro funkci předsedy výboru rozvojového a investičního o navržené ing. Gabriele Fialkové, 

pro funkci předsedy majetkového a právního výboru o navrženém JUDr. Pavlu Krpatovi, 

pro funkci předsedy výboru pro dopravu, bezpečnost, mládež a sport o navrženém Vladimíru Šandovi 

a pro funkci předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální záležitosti o navržené Marii Štarmanové. 

 

 

 

11. Volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru. 

 

Návrh na usnesení č. 11a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy finančního výboru 

Jitku Němcovou. 

Hlasování:                       pro           9              proti      0              zdržel se 0 

Usnesení č. 11a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy finančního výboru Jitku 

Němcovou. 

 

Členy finančního výboru jsou navrženi J. Němcovou  : Lucie Macháčková, Lubuše Kocourková 

 

Návrh na usnesení č. 11b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem finančního výboru  Lubuši 

Kocourkovou 

Hlasování:                       pro    9                     proti           0        zdržel se 0 
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usnesení č. 11b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem finančního výboru Lubuši Kocourkovou 

 

Návrh na usnesení č. 11c: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem finančního výboru  Lucii 

Macháčkovou  

Hlasování:                       pro    9                     proti           0        zdržel se 0 

usnesení č. 11c: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem finančního výboru Lucii Macháčkovou  

 

12. Volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru. 

 

Návrh na usnesení č. 12a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy kontrolního výboru 

Ondřeje Kocourka. 

Hlasování:                       pro          9               proti         0           zdržel se 0 

Usnesení č. 12a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ondřeje 

Kocourka. 

 

Členy kontrolního výboru jsou navrženi  Vladimír Šanda, Gabriela Fialková 

 

Návrh na usnesení č. 12b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem kontrolního výboru Vladimíra 

Šandu 

Hlasování:                       pro             9            proti        0            zdržel se 0 

usnesení č. 12b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem  kontrolního výboru Vladimíra Šandu. 

 

Návrh na usnesení č. 12c: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem kontrolního výboru Gabrielu 

Fialkovou 

Hlasování:                       pro            9             proti      0             zdržel se 0 

usnesení č. 12c: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem  kontrolního výboru Gabrielu Fialkovou. 

 

 

13. Volba předsedů dalších výborů. Tyto výbory byly zřízeny se zřetelem k důležitosti jednotlivých 

oblastí pro fungování a rozvoj obce. 

 

Volba předsedy výboru rozvojového a investičního - hlasujeme o navržené Gabriele Fialkové. 

Návrh na usnesení 13a: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedkyně výboru 

investičního a rozvojového Gabrielu Fialkovou. 

Hlasování:                       pro         9                proti     0              zdržel se 0 

Usnesení 13a: Zastupitelstvo Obce Břehy zvolilo do funkce předsedkyně výboru investičního 

Gabrielu Fialkovou. 

 

 Návrh na usnesení č. 13b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem výboru investičního Petra Jiráka  

a Kateřinu Řehákovou 

Hlasování:                       pro         9                proti     0              zdržel se 0 

usnesení č. 13b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí členem výboru investičního Petra Jiráka  a 

Kateřinu Řehákovou 
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Volba předsedy výboru pro dopravu, bezpečnost, mládež a sport -  hlasujeme o navrženém 

Vladimíru Šandovi. 

Návrh na usnesení 13c: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy výboru pro dopravu, 

bezpečnost, mládež a sport Vladimíra Šandu. 

Hlasování:                       pro        9                 proti        0            zdržel se 0 

Usnesení 13b: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy výboru pro dopravu, 

bezpečnost, mládež a sport Vladimíra Šandu. 

 

Návrh na usnesení 13 d: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce členů výboru pro dopravu, 

bezpečnost, mládež a sport Petra Vlka a Petra Novotného 

Hlasování:                       pro        9                 proti        0            zdržel se 0 

usnesení 13 d: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce členů výboru pro dopravu, bezpečnost, 

mládež a sport Petra Vlka a Petra Novotného 

 

Volba předsedy výboru majetkového a právního o navrženém Pavlu Krpatovi. 

Návrh na usnesení 13e: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy majetkového a 

právního výboru Pavla Krpatu. 

Hlasování:                       pro            9             proti       0             zdržel se 0 

Usnesení 13e: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedy majetkového a právního výboru 

Pavla Krpatu. 

 

Návrh na usnesení 13f : Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce členů výboru majetkového a 

právního Petra Macháčka a Jiřího Švandu 

Hlasování:                       pro            9             proti       0             zdržel se 0 

usnesení 13f : Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce členů výboru majetkového a právního 

Petra Macháčka a Jiřího Švandu 

 

 

Volba předsedy výboru pro sociální věci a zdravotnictví o navržené Marii Štarmanové. 

Návrh na usnesení 13g: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce předsedkyně výboru pro sociální 

věci a zdravotnictví Marii Štarmanovou. 

Hlasování:                       pro        9                 proti      0             zdržel se 0 

Usnesení 13g: Zastupitelstvo Obce Břehy zvolilo do funkce předsedkyně výboru pro sociální věci 

a zdravotnictví Marii Štarmanovou. 

 

Návrh na usnesení 13h: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce člena výboru pro sociální věci a 

zdravotnictví Terezu Myslivcovou a Kristýnu Mrázkovou 

Hlasování:                       pro        9                 proti      0             zdržel se 0 

usnesení 13h: Zastupitelstvo Obce Břehy volí do funkce člena výboru pro sociální věci a 

zdravotnictví Terezu Myslivcovou a Kristýnu Mrázkovou 

 

 

 

 

14. Stanovení a schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
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Zastupitelstvo obce stanovuje a schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva. 

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dle poslední změny č. 318/2017 Sb., v platném znění, určuje 

maximální měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele.   

 

Návrh na usnesení č. 14: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje v souladu s § 72 zákona o obcích 

měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva, a to pro dva  neuvolněné místostarosty, 

každý z nich obdrží 20 000,- Kč a neuvolněné předsedy výborů zastupitelstva, každý z nich obdrží  

3.611,- Kč, to s účinností od 19.10.2022. 

Hlasování:                       pro        9               proti       0           zdržel se 0 

Usnesení č. 14: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje v souladu s § 72 zákona o obcích měsíční 

odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva, a to pro dva  neuvolněné místostarosty, každý z nich 

obdrží 20 000,- Kč a neuvolněné předsedy výborů zastupitelstva, každý z nich obdrží  3.611,- Kč, 

to s účinností od 19.10.2022. 

  

15.  Rozpočtová opatření a jejich schvalování , budeme pokračovat v zavedené praxi, kdy je schvaluje 

starosta a informuje vždy zastupitelstvo - v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích  Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje pravomoc, aby jednotlivá rozpočtová 

opatření (mezi zasedáními zastupitelstva) mohl schvalovat  starosta s tím, že vždy na nejbližším 

příštím zasedání bude o tom zastupitelstvo informováno jako o již schválených rozpočtových 

opatřeních. 

Návrh na usnesení č. 15: Zastupitelstvo Obce Břehy v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  schvaluje , aby jednotlivá rozpočtová opatření (mezi 

zasedáními zastupitelstva) mohl schvalovat  starosta s tím, že vždy na nejbližším příštím zasedání 

bude o tom zastupitelstvo informováno jako o již schválených rozpočtových opatřeních. 

Hlasování:                       pro             9          proti        0          zdržel se 0 

usnesení č. 15: Zastupitelstvo Obce Břehy v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích  schvaluje , aby jednotlivá rozpočtová opatření (mezi zasedáními 

zastupitelstva) mohl schvalovat  starosta s tím, že vždy na nejbližším příštím zasedání bude o tom 

zastupitelstvo informováno jako o již schválených rozpočtových opatřeních. 

 

 

16. Delegování zástupců obce na valné hromady společností s majetkovou účastí obce. 

Návrh na usnesení č. 16: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, že za Obec Břehy se bude 

zúčastňovat na jednáních a volných hromadách společnosti SOP a.s. , Regionálního svazku obcí 

Bohdanečska a na  valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. starosta 

obce.  

Hlasování:                       pro            9           proti             0     zdržel se 0 

 

usnesení č. 16: Zastupitelstvo Obce Břehy schvaluje, že za Obec Břehy se bude zúčastňovat na 

jednáních a volných hromadách společnosti SOP a.s. , Regionálního svazku obcí Bohdanečska a na  

valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. starosta obce.  

 

 

 

17. Návrh rozpočtu obce na rok 2023- informace. 
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Zastupitelstvo bylo informováno o konceptu návrhu rozpočtu obce na rok 2023 starostou obce ing. 

Jiravou. V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici přesné údaje k rozpočtu, podrobnější  informace 

k rozpočtovému určení daní posílá Krajský úřad.  Předpokládáme daňové příjmy 20, 1  mil Kč. 

ostatní příjmy 2 mil. Výdaje budou shodné s příjmy obce ( vyrovnaný rozpočet). Výdaje by měly 

být v souladu s tím, co bylo ve volbách občanům slíbeno a také dle rozběhnutých projektů ( škola, 

školky, bytový dům) . V roce 2023 musíme počítat s navýšením cen energií. Za VO by podle 

sdělení správce - Energetické osvětlovací systémy - ze srpna 2022 měl být nárust plateb 2023 5% - 

ale doba je turbulentní. 

Horší je to s plynem - tam jsem musel např. u čp 11 měnit smlouvu a přejit k Innogy - původní 

dodavatel zvýšil ceny na cca 10 000 kč/Mwh.  Základní škola ( obec je zřizovatel ) také měnila v 

říjnu dodavatele plynu z obdobného důvodu .   

Zde , u plynu, bude navýšení plateb  i tak velké - pomůže státní zastropování-  ale i tak např. 

budova se spotřebou okolo 50 Mwh ( škola, školka , křižovatka čp11) bude stát plyn okolo 150 000 

ročně.  

 Zvyšování cen se projevuje i v prodražování ceny svozu komunálního odpadu ( pohonné hmoty, 

ceny odběru  druhotných surovin). 

S tím musíme pří přípravě rozpočtu počítat a také pokračovat ve vylepšování energ. bilance obce - 

pokračovat se zateplováním, výměnou oken, změnou vytápění na tep. čerpadla, solární panely  atd.   

Na účtech má obec okolo 20 mil kč a tak bychom to vše měli zvládnout.  

 

 

 

 

 

18. Pověřenec ochrany osobních údajů - obec ho musí mít ze zákona. P. Jirák ho již nemůže jako 

místostarosta vykonávat a tak bylo dohodnuto, že jím bude JUDr. Pavel Krpata s nímž obec uzavře 

smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. Tím bude naše zákonná povinnost 

splněna.  

 

Návrh na usnesení č. 18: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí , že pověřencem pro ochranu 

osobních údajů bude JUDr. Pavel Krpata. 

 

Hlasování:                       pro             9          proti        0          zdržel se 0 

 

usnesení č. 18: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí , že pověřencem pro ochranu osobních 

údajů bude JUDr. Pavel Krpata 

 

 

19. Rozpočtové opatření č. 4/2022 - starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 

4/2022. 

Zastupitelstvo Obce Břehy ho v souladu s usnesením 15 bere na vědomí. 

 

Návrh na usnesení č. 19: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí RO č. 4/ 2022 

 

Hlasování:                       pro            9           proti          0        zdržel se 0 
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usnesení č. 19: Zastupitelstvo Obce Břehy bere na vědomí RO č. 4/ 2022 

 

 

diskuse 

  

Záznam uložen v PC na OÚ Břehy. 

Ukončení v 18:55  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Petr Morávek  -  1. místostarosta                                      Ing. Pavel Jirava, Ph.D.  -  starosta                                               

            

 

 

 

       Ing. G. Fialková        Ing. O. Kocourek           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


