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Veřejný a politický život
Americký časopis Time vyhlásil stále ještě ruského prezidenta Vladimira Putina osobností roku 2007. 

Zřejmě tak reagoval na jeho nové nastartování závodů ve zbrojení. Putinova strana Jednotné Rusko vyhrála 
na plné čáře parlamentní volby a on vyhlásil jako svého nástupce šéfa energetického gigantu Gazprom Dmit-
rije Medveděva. Na jaře následujícího roku ještě sice musí být potvrzen v prezidentských volbách, ale to už se 
zdá pouhou formalitou. Střídání mocenských stráží proběhlo i v mnoha dalších zemích Evropy. Tonyho Blaira 
vystřídal na postu premiéra Velké Británie jeho stranický kolega Gordon Brown či v Polsku Donald Tusk duo 
Kaczynských. Vyhlášený rok klimatu zužitkoval bývalý kandidát na prezidenta USA Albert Gore v Nobelovu 
cenu míru a hlas pro Asii proměnil v OSN v generálního tajemníka Jihokorejce Pan Ki-muna.

Český stát se hned v lednu konečně dočkal po půl roce handrkování nové vlády, kterou vedl Mirek Topolá-
nek z ODS, kterým sekundovali pánové a dámy ze strany zelených a KDU-ČSL. Během roku však popularita 
vlády klesla skoro na bod mrazu, a to zejména díky kauze okolo úplatku Jiřího Čunka, neslavně proslulého též 
vystěhováváním Romů na okraje měst. Českem dále hýbala Chobotnice – jak byl přezdíván návrh renomova-
ného českého architekta Jana Kaplického na novou Národní knihovnu. Zatímco inteligence a národ řekli ano, 
Klaus řekl ne, a tak přes vyhrané výběrové řízení je moderní budova, kterou by nám mohl závidět celý svět, 
stále jen na papíře. Snaha USA postavit v ČR radar vyvolala v zárodku velmi vášnivé emoce.

Obecní záležitosti
Primární změny a nejdůležitější události ve fungování samosprávné obce Břehy

Rok 2007 byl zejména rokem výstavby a příprav na výstavbu velkých objektů a projektů. Především v auto-
kempu Buňkov probíhala výstavba bezbariérové ubytovny, na kterou se podařilo získat grant v předcháze-
jícím roce. V průběhu celého roku probíhaly přípravy tzv. projektu výstavby Břehy-sever, což by měla být 
v blízké budoucnosti plně zasíťovaná plocha pro možnou výstavbu až čtyřiceti rodinných domů a zároveň 
projektu nové mateřské školy, která by měla být v případě obdržení grantu umístěna v JZ části. De facto 
dostavěn byl potom též areál technických služeb. Vzhledem k mimořádným nedaňovým příjmům za pozemky 
u Labe bylo také zakoupeno několik nemovitostí a pozemků – budova drogerie č. p. 192 a především pak větší 
část objektu bývalého mlýna na Výrově, který by se tak v blízké budoucnosti mohl stát chybějícím společen-
ským centrem obce.

Významně jinak začalo pracovat obecní zastupitelstvo. Scházelo se v průběhu roku podstatně častěji, než 
v předcházejících letech a zejména projednávalo a řešilo mnohem více „bodů“, respektive problémů. Mnohem 
více a lépe začaly být využívány možnosti čerpání grantů z regionálních i evropských fondů, což se projevilo 
nejenom ve výše zmíněné expanzi výstavby, ale třeba i v počtu zaměstnanců technických služeb, což zase 
přispělo k větší komfortnosti služeb pro občany. Problematická se tak jevila jen kamionová doprava a souvi-
sející parkování v obci.
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Složení a stratifikace obecního zastupitelstva 
a výpis podstatných rozhodnutí z jeho jednání

Od prvního letošního zasedání obecního zastupitelstva z 12. ledna 2007 až do posledního zasedání k datu 
20. prosince 2007 fungovalo obecní zastupitelstvo v tomto složení:
Ing. Petr Morávek – starosta
Ing. Pavel Jirava – místostarosta
Ing. Pavel Erban
František Moravec
Tomáš Musil
Mgr. Věra Novotná
František Rambousek
Marie Štarmanová
Aleš Vančura

Šesté pracovní zasedání OZ ze dne 12. ledna 2007
OZ byl v bodě 1. předložen návrh rozpočtu na rok 2007 a OZ jej doporučilo ke schválení na následujícím 

veřejném zasedání 18. ledna 2007.
OZ v bodě 2. schválilo zpětně rozpočtová opatření pro rok 2006.
OZ v bodě 4. projednalo stav zajištěnosti projektu výstavby Břehy-sever.
OZ v bodě 5. projednalo stav zajištěnosti projektu ubytovny pro tělesně postižené v obecním kempu.
OZ v bodě 6. projednalo záměr investora vybudovat v následujících letech v obci dům pro seniory.
OZ v bodě 7. projednalo záměr vybudovat v lokalitě Břehy-sever novou mateřskou školu.
OZ v bodě 8. odmítlo členství obce ve Svazu měst a obcí České republiky.
OZ v bodě 10. schválilo příspěvek 3 000 Kč pro TJ Sokol Břehy na uspořádání dětského karnevalu v obci.
OZ v bodě 11. schválilo uzávěrku prvního letošního čísla Břežanu a zároveň stanovilo a schválilo cenu inzer-

ce v Břežanu.

Druhé veřejné zasedání OZ ze dne 18. ledna 2007
OZ v bodě 1. schválilo rozpočet na rok 2007.
OZ v bodě 2. schválilo záměr výstavby „zázemí pro vozíčkáře“ v autokempu Buňkov.
OZ v bodě 3. schválilo záměr výstavby 40 chráněných bytů pro seniory na Festovně na pozemku u hřiště.
OZ v bodě 4. schválilo záměr výstavby nové mateřské školy v lokalitě Břehy-sever.
DISKUSE- stížnost na problém s parkováním vozidel v obci, které následně znemožňují průjezd.

Sedmé pracovní zasedání ze dne 8. února 2007
OZ bylo v bodě 1. informováno, že objekt „zázemí pro vozíčkáře“ bude projektován i investován a žádost 

o dotaci na něj bude zajišťována za Autokemp Buňkov s. r. o., nikoli za obec. Obec dotčený pozemek auto-
kempu Buňkov na 5 let pronajme. Po 5 let – tedy po dobu dotačního trvání – pak bude stavba pojištěna ve 
prospěch Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

OZ v bodě 4. schvaluje smlouvu na zpracování technických projektů a podkladů pro výměny kanalizace 
k výstavbě Břehy-sever a v související ulici V Zákoutí.

OZ v bodě 7. schválilo nákup nové kopírky/tiskárny včetně podstavce.
OZ v bodě 8. schválilo odměny pro zastupitele, předsedy výborů, starostu i místostarostu a zaměstnan-

ce obce Břehy.
OZ v bodě 9. schválilo konání kynologické akce na hřišti u autokempu v květnu tohoto roku.

Osmé pracovní zasedání ze dne 22. února 2007
OZ v bodě 1. schválilo uzavření smlouvy s firmou ČEZ distribuce na elektrifikaci výstavby Břehy-sever pro 

45 rodinných domů.
OZ v bodě 2. schválilo úhradu financí městu Přelouč za žáky z obce navštěvující tamější základní školy. 

Zároveň schválilo částku 8 000 Kč k zaplacení obci Přelovice za docházku jejich žáků do zdejší národní 
školy.

OZ v bodě 4. schválilo zřízení „sociálního fondu“, z něhož budou hrazeny zaměstnancům obce příspěvky na 
stravování.
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OZ v bodě 7. projednalo žádost pana Borženského o koupi parcely číslo 28/6 z majetku obce. OZ dopo-
ručilo schválení prodeje, za kterýmžto účelem bude zájem odprodat výše dotčenou parcelu uveřejněn na 
úřední desce.

OZ bylo v bodě 9. informováno o nabytí právní moci stavebního rozhodnutí o přemístění autobusových 
zastávek a schvaluje jejich přemístění technickými službami Břehy.

OZ v bodě 11. schválilo rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na Hrázi k domu číslo popisné 139.
OZ v bodě 15. schválilo proplacení nákladů za dopravu dětí autobusem do divadla v Praze.
OZ v bodě 17. schválilo nákup nových 80 židlí a 12 stolů, které budou využívány v restauraci v kempu.
OZ v bodě 18. schvaluje nákup čerpadla typ PPS 12 (po generální opravě) pro potřeby Sboru dobrovolných 

hasičů Břehy.
OZ v bodě 19. na základě stížností občanů schvaluje, aby byla zajištěna účinnější a užší spolupráce 

s Městskou policií Přelouč vedoucí k nápravě dlouhodobého stání automobilů v ulicích a při silnicích v obci.
Deváté pracovní zasedání ze dne 8. března 2007

OZ bylo v bodě 1. informováno o příčinách a důsledcích chyb hospodaření obce – vedení účetnictví i zákon-
ných lhůt a zápisů nedodržovaných zastupitelstvem obce. Finanční kontrola z krajského úřadu se bude 
následně několikrát opakovat, dokud nebude účetnictví v pořádku. OZ projednalo a schválilo opatření, která 
by měla vést k nápravě nesprávně vedeného účetnictví a chyb v organizaci OZ a informování veřejnosti.

OZ v bodě 2. vzalo na vědomí podání žádosti o územní souhlas a stavební povolení podle nového stavební-
ho zákona na výstavbu zázemí pro vozíčkáře v kempu.

OZ v bodě 4. schválilo doručení výpovědi Jaromíru Zástavovi pro neplacení nájemného z bytu v č. p. 107.
OZ v bodě 5. rozhodlo z došlých žádostí o přidělení pronájmu bytu v č. p. 107 panu Ondřeji Vančurovi.
OZ v bodě 6. na základě žádosti Jaroslava Jelínka o zateplení kolárny v č. p. 107 schválilo uhrazení mate-

riálu pro zateplení s tím, že žadatel provede zateplení osobně za odborné asistence pracovníků obecních 
technických služeb a bez náhrady.

OZ v bodě 9. schválilo úpravu cesty do školy na Výrově novou štěrkovou vrstvou.
Desáté pracovní zasedání ze dne 22. března 2007

OZ v bodě 1. odsouhlasilo změnu rozpočtu – nedaňové příjmy se zvýšily z 835 002 Kč na 3 934 882 Kč 
v důsledku doplatku za prodané pozemky u Labe společnosti Ředitelství vodních cest.

OZ v bodě 3. schválilo změnu dodavatele židlí a stolů při zachování původně odsouhlasených částek, 
počtu i dohodnutém termínu dodání.

OZ schválilo v bodě 4. nákup 150 m2 zámkové dlažby od firmy DITON s. r. o., která nabídla výhodnou cenu. 
Dlažba bude použita na technickými službami průběžně prováděnou opravu chodníků v obci.

OZ v bodě 6. schválilo rozdělení kladného výsledku hospodaření mateřské školy ve výši cca 44 tisíc Kč dle 
návrhu ředitelky, a to na rezervní fond ve výši 8 000 Kč a na fond odměn (zbývající částka).

OZ v bodě 6. schválilo rozdělení kladného výsledku hospodaření základní školy ve výši cca 83 tisíc Kč dle 
návrhu ředitele, a to na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 75 037,17 Kč a zbylé částky do rezervního 
fondu.

Na základě žádosti Petra Macháčka z č. p. 110 OZ v bodě 8. schvaluje, že obec Břehy převezme investiční 
výdaje na vybudování tzv. přípojky vodovodu a kanalizace co do rozsahu tak, aby převážná část byla dimen-
zována dostatečně pro možnost budoucího napojení dalších objektů v této lokalitě – stane se tak funkč-
ně investorem akce. Část výstavby související přímo s výstavbou vodovodu a kanalizace k č. p. 110 uhradí 
majitelé domu sami.

Jedenácté pracovní zasedání ze dne 5. dubna 2007
OZ v bodě 3. vzalo na vědomí přijetí nových zaměstnanců do technických služeb obce, kteří budou placeni 

ze sociálních fondů úřadu práce. Jedná se o Ivanu Peškovou, která byla přijata na plný úvazek na dobu urči-
tou a o Petra Mikuláška a Josefa Šetinu, kteří byli přijati také na dobu určitou, ale na poloviční úvazek.

OZ bylo v bodě 4. informováno o opětovně úspěšném konání akce sběru nebezpečného odpadu a současně 
organizovaného sběru ošacení pro DIAKONII Broumov, když celá akce vyšla na 27 562 Kč.

OZ bylo v bodě 6. informováno, že se nedaří doručit výpověď z obecního bytu panu Zástavovi. Po konzulta-
ci s právníky bude muset být celá věc pro vyřešení postoupena soudu.

OZ v bodě 7. schválilo na základě nabídky občana obce pana Marcela Nováka provedení nátěrů oken na 
západní straně č. p. 107.
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OZ bylo v bodě 9. informováno o stavu práce na novém územním plánu obce. ÚP obce je před dokončením 
a jeho zpracování bude stát 103 000,40 Kč, když o částku 70 tisíc jako o dotaci je požádáno od Krajské-
ho úřadu Pardubického kraje.

OZ v bodě 10. schválilo provedení kroků vedoucích k financování výstavby zázemí pro vozíčkáře. Jedná se 
zejména o převedení částky 3 miliony Kč z účtů obce na účet autokempu Buňkov, který je sice v majetku 
obce, ale vzhledem k tomu, že právě kemp bude formálním žadatelem o dotaci na výstavbu, musí mít na 
účtu dostatečné finanční prostředky k zajištění financování výstavby. Zároveň bude touto částkou navý-
šen základní kapitál Autokempu Buňkov s. r. o.

Třetí veřejné zasedání ze dne 19. dubna 2007
(Zasedání se konalo mimořádně v zasedací místnosti notářky JUDr. Doubravky Novákové v Pardubicích 
a na programu mělo jediný bod – převedení částky 3 milionů Kč z účtu obce na účet Autokempu Buňkov 
s. r. o. a navýšení tak jeho základního kapitálu).

Rozhodnutí o navýšení kapitálu Autokempu Buňkov s. r. o. o částku 3 miliony Kč bylo notářsky ověřeno 
a zapsáno a nabylo právní moci. Účastníky a schvalovateli bylo pět zastupitelů obce.

Dvanácté pracovní zasedání ze dne 19. dubna 2007
OZ v bodě 1. schválilo uvolnění částky 500 Kč na spolufinancování účasti místního hasičského sboru na 

okrskové soutěži v Mělicích.
OZ v bodě 2. schválilo uvolnění částky 20 000 Kč Moped klubu Břehy, když dotčená částka bude zejména 

použita na přípravu letních závodů Stadion cup a na činnost klubu.
OZ vzalo v bodě 3. na vědomí kladné vyřešení pojistné události poškození plotu školy.
OZ v bodě 4. uložilo starostovi v rámci dobudování kanalizačního řádu K Pile, aby oslovil nejméně tři firmy 

pro nabídku na uskutečnění prací, ze kterých bude výběrovou komisí vybrán vítěz.
OZ v bodě 5. uložilo starostovi v rámci dobudování areálu technických služeb, aby oslovil nejméně tři firmy 

pro nabídku na uskutečnění prací, ze kterých bude výběrovou komisí vybrán vítěz.
OZ bylo v bodě 6. informováno o průběhu veřejného zasedání a schválení navýšení kapitálu Autokempu 

Buňkov s. r. o.
OZ bylo v bodě 7. informováno o špatném stavu dětského hřiště, zejména pískoviště v objektu mateřské 

školy a uložilo starostovi, aby prostřednictvím technických služeb sjednal nápravu.
OZ bylo v bodě 8. informováno, že bylo starostou jednáno s inženýrem Bízou ohledně spolupráce na pří-

pravě projektu pro novou mateřskou školu.

Třinácté pracovní zasedání ze dne 3. května 2007
OZ v bodě 1. schválilo vítěze výběrového řízení firmu KVIS Pardubice na výstavbu kanalizačního řádu K Pile 

za částku 660 331 Kč.
OZ v bodě 2. schválilo vítěze výběrového řízení firmu zastoupenou Ladislavem Kmoníčkem na dostavbu 

areálu technických služeb za částku 285 000 Kč.
OZ v bodě 4. schválilo ukončení pracovního poměru s panem Petrem Tichým na jeho vlastní žádost a bylo 

informováno o výběru náhrady na jeho pracovní pozici u technických služeb.
OZ v bodě 5. a 6. odmítlo povolit pronájem a prodej pozemků v areálu sportovního hřiště u kempu na 

provozování jízdárny koní.
OZ v bodě 9. delegovalo starostu a místostarostu na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice a. s. s příslušným hlasovacím právem.
OZ v bodě 10. schválilo uvolnění částky 15 000 Kč pro nohejbalový tým vedený Jiřím Kubátem. Částka 

bude využita na nákup sportovního vybavení a na činnost v roce 2007.
OZ v bodě 11. schválilo provedení rekolaudace kanalizace obce z dešťové na jednotnou.
OZ v bodě 13. schválilo zavedení ozvučení sirény do místního rozhlasu.
OZ v bodě 15. schválilo na základě nabídky občana obce pana Marcela Nováka provedení nátěrů hasičské 

zbrojnice.

Čtvrté veřejné zasedání ze dne 10. května 2007
OZ v bodě 1. schválilo s výhradami závěrečný účet obce za rok 2006, zejména v ohledu finanční kontroly, 

která našla hrubé nedostatky ve vedení účetnictví obce a ukládá tyto nedostatky odstranit do 31. červen-
ce 2007.
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OZ v bodě 2. schválilo změnu rozpočtu v příjmové a výdajové části. (Již schválené na pracovním zasedání 
22. března 2007).

OZ v bodě 3. schválilo záměr nákupu bývalého mlýna na Výrově za nabídnutou cenu 3 miliony Kč a uložilo 
starostovi učinit kroky vedoucí k naplnění tohoto záměru obce.

Čtrnácté pracovní zasedání ze dne 24. května 2007
OZ v bodě 1. schválilo záměr finanční výpomoci z prostředků obce na výstavbu vodovodních a kanalizač-

ních přípojek k domům v ulici K Rybníku.
OZ v bodě 2. schválilo záměr odkoupení nemovitosti č. p. 192 (budova prodejny drogerie a obuvi naproti 

obecnímu úřadu).
OZ v bodě 4. schválilo finanční podporu na budoucí realizace napojení domu č. p. 177 na vodovodní a kanali-

zační přípojku.
OZ v bodě 6. schválilo finanční příspěvek 3 000 Kč na činnost místního sboru dobrovolných hasičů.
OZ v bodě 7. schválilo uvolnění částky 5 000 Kč na občerstvení pro děti při pořádání dětského dne.
OZ v bodě 8. schválilo finanční výpomoc na vybudování překážek pro freestylové ježdění na kolech.

Patnácté pracovní zasedání ze dne 7. června 2007
OZ v bodě 5. schválilo záměr nákupu domu č. p. 192, kde je v současnosti prodejna drogerie a obuvi, za 

částku 1 200 000 Kč. Zároveň bylo informováno, že předmětem smlouvy není vnitřní vybavení prodejny.
OZ v bodě 7. schválilo na základě nabídky občana obce pana Marcela Nováka provedení nátěrů v knihovně 

a přilehlých prostorách.
OZ v bodě 8. schválilo vykácení vzrostlých topolů za ulicí K Urnovému háji, které případným pádem ohrožu-

jí vedle stojící domy.
OZ v bodě 9. zamítlo zřízení nového vjezdu k domu č. p. 69, ale zavázalo se technickými prostředky zame-

zit parkování nákladních vozů před současným vjezdem.
OZ v bodě 10. schválilo změny v rozpočtu. Jedná se o přesuny drobných částek mezi jednotlivými 

kapitolami.

Šestnácté pracovní zasedání ze dne 21. června 2007
OZ v bodě 1. schválilo uzavření smlouvy s firmou KVIS Pardubice na výstavbu vodovodu a kanalizace pro 

č. p. 110 ve výši 359 612 Kč bez DPH.
OZ v bodě 6. vzalo na vědomí, že na valné hromadě SOP a. s. (místní pobočka firmy Marius Pedersen 

v Přelouči – svoz odpadů) byl starosta obce Ing. Petr Morávek zvolen členem dozorčí rady.
OZ v bodě 7. schválilo výběr firmy Křivka na vykácení topolů za ulicí K Urnovému háji za částku 9 000 Kč.
OZ v bodě 8. ukládá kontrolnímu výboru, aby v souladu se zákonem provedl kontrolu v příspěvkových orga-

nizacích zřizovaných obcí – tedy v mateřské a základní škole ve Břehách.
OZ v bodě 9. ukládá starostovi obce, aby na realizaci přípravné fáze výstavby nové mateřské školy bylo 

osloveno více projektantů.
OZ v bodě 10. schvaluje změnu rozpočtu. Z kapitoly „stavby a budovy“ byla do kapitoly „hasiči“ přemístěna 

částka 100 000 Kč.
OZ schvaluje v bodě 11. věcné břemeno na přípojku pro nový rodinný dům pana Musila v ulici Dlouhá.

Sedmnácté pracovní zasedání ze dne 28. června 2007
OZ v bodě 1. schvaluje kupní smlouvu na koupi budovy č. p. 192 za předjednanou a dohodnutou cenu 

1 200 000 Kč.
OZ v bodě 2. schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond pro bezúplatný převod pozemků v oblasti 

Břehy-sever, kde je plánována budoucí výstavba rodinných domů a mateřské školy. Dále schvaluje uzavření 
smlouvy na bezplatný převod těchto pozemků a po jejím uskutečnění a naplnění zákonných lhůt jeho zapsá-
ní na list vlastnictví obce Břehy.

Osmnácté pracovní zasedání ze dne 12. července 2007
OZ v bodě 5. projednalo záměr dvou fyzických osob k chovu a ustájení koní. OZ nemá námitek, pokud 

budou dodrženy všechny příslušné vyhlášky a bude dán souhlas vlastníky okolních nemovitostí a pozemků.
OZ v bodě 6. schválilo na základě nabídky občana obce pana Marcela Nováka provedení nátěrů oken aj. 

v základní a mateřské škole ve Břehách.
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OZ v bodě 11. schválilo jednotnou strategii postupu k omezení parkování aut v obci a pověřilo v tomto 
smyslu starostu, aby zahájil jednání s Městskou policií Přelouč a v součinnosti zahájili provedení konkrét-
ních opatření.

OZ v bodě 12. schválilo, aby uvítání nových občanů obce napříště proběhlo formou osobní návštěvy a pře-
dání dárku v hodnotě cca 500 Kč.

OZ schválilo v bodě 14. změny rozpočtu na rok 2007 (přesuny mezi kapitolami).
OZ v bodě 15. schválilo dotaci pro děti na dětském táboře v Semíně ve výši 3 000 Kč.
OZ v bodě 17. schválilo záměr uspořádání výletu lodí Arnošt z Pardubic pro občany obce a pověřilo Mgr. 

Věru Novotnou zajištěním.

Devatenácté pracovní zasedání ze dne 9. srpna 2007
OZ v bodě 1. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2007.
OZ v bodě 3. schválilo bez výběrového řízení výběr firmy na opravu silnice K Pile, a to pro firmu SÚS stře-

disko Přelouč za částku do 50 tisíc Kč.
OZ v bodě 4. schválilo likvidaci autovraku Škoda Favorit, o který přes výzvu vyvěšenou 60 dní nikdo nepro-

jevil zájem.
OZ v bodě 5. schválilo odprodej pozemku z majetku obce, na kterém byla dříve autobusová zastávka, 

původním majitelům.
OZ v bodě 7. schválilo, aby po ukončení sezóny byly v restauraci v kempu provedeny nutné technické opra-

vy zařízení.
OZ v bodě 8. schválilo nákup pozemku p. č. 25 o rozloze 142 m2 do majetku obce za cenu 150 Kč/m2.
OZ v bodě 11. na základě žádosti stavebního úřadu, aby k rozšíření řádů vodovodů a kanalizace v ulici 

K Rybníku bylo provedeno vodoprávní řízení, pověřuje starostu, aby podnikl kroky vedoucí k naplnění této 
žádosti – zejména objednáním příslušných projektů.

Dvacáté pracovní zasedání ze dne 28. srpna 2007
OZ v bodě 3. schvaluje smlouvu s firmou DIRECTA GROUP s. r. o., která pro obec zpracuje žádost o získání 

podpory z Programu obnovy venkova (POV) 2007-2013 „Vodohospodářská infrastruktura obce“. Jednalo 
by se zejména o zajištění dotace na výstavbu kanalizace v oblasti Břehy-sever.

OZ v bodě 7. schválilo záměr na uzavření smlouvy s firmou CITELUM na rozšíření a modernizaci veřejného 
osvětlení (v ulicích Zemědělská a Na Hrázi) a výstavbu nového veřejného osvětlení v oblasti nové výstavby 
Břehy-sever.

OZ v bodě 8. schválilo záměr provedení úprav kolem nově zakoupeného domu č. p. 192 – zejména napojení 
na kanalizaci a vydláždění okolí, kde vzniknou nová parkovací místa.

Dvacáté první pracovní zasedání ze dne 13. září 2007
OZ v bodě 2. schválilo záměr podat žádost o dotaci na opravu oplocení a povrchu tenisových kurtů ve výši 

250 000 Kč. Při 50% spoluúčasti obce se bude jednat o investici v celkové výši půl milionu korun českých.
OZ v bodě 3. schválilo smlouvu s DIRECTA GROUP s. r. o., kdy předmětem smlouvy je vypracování projektu 

na kanalizaci v oblasti Břehy-sever a brownfields v areálu bývalého mlýna na Výrově.
OZ v bodě 5. schválilo věcné břemeno na pokládanou elektroinstalaci (zejména podzemní kabeláž) pro 

společnost ČEZ na chystanou výstavbu rodinných domů a mateřské školy v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 6. schválilo pokácení dvou topolů v blíže neuvedené lokalitě.

Dvacáté druhé pracovní zasedání ze dne 27. září 2007
OZ v bodě 2. schválilo, aby starosta podal žádost o dotaci na opravu oplocení a úpravu tenisových kurtů, 

neboť se jedná o pokračování „Programu obnovy venkova“ v rámci již podaného projektu.
OZ v bodě 3. schválilo uzavření smlouvy s firmou CITELUM s. r. o. na úpravy veřejného osvětlení v ulicích 

Na Hrázi a Zemědělská v celkové částce 276 824 Kč bez DPH.
OZ v bodě 5. schválilo, aby starosta poslal vyjádření obce k odvolání týkajícího se zamítnutí „Plavebního 

stupně Přelouč“, a aby zdůraznil stanovisko obce Břehy, které je ve smyslu pozitivního přístupu k projektu 
splavnění Labe.

OZ bylo v bodě 7. informováno o veřejném projednávání územního plánu ze dne 27. září 2007 a o dvou 
doručených námitkách. Obě dvě námitky potom přijímá jako akceptovatelné, schvaluje je do územního plánu 
a vyzývá zpracovatele k zapracování těchto námitek do projektu územního plánu jako celku.
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OZ v bodě 8. schválilo záměr obce vybudovat za prodejnou v č. p. 192 místo stávající montované garáže 
zděnou přístavbu, kde by mohlo vzniknout kadeřnictví a masážní salón.

OZ v bodě 9. schválilo pořízení dřevěných okenic pro nově budovanou ubytovnu, a to od firmy občanů Bře-
hů pana Ondráčka a Vlka, a to v ceně 60 tisíc korun českých.

OZ v bodě 11. schválilo nákup videokamery v ceně 14 847 Kč pro účely zaznamenávání akcí konaných v obci 
a obcí či obecními spolky.

Dvacáté třetí pracovní zasedání ze dne 11. října 2007
OZ schválilo v bodě 2. dodatek k pojistné smlouvě s pojišťovnou Generali a. s.
OZ v bodě 3. schválilo smlouvu s firmou CITELUM na výstavbu veřejného osvětlení v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 8. schválilo nájemné pro provozovatele restaurace v autokempu Buňkov, a to ve výši 

15 000 Kč/měsíc.
OZ v bodě 9. zamítlo nákup nového traktůrku na sekání trávy s tím, že oprava starého stále trvá.
OZ v bodě 11. schválilo příspěvek 10 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Břehy, který bude použit zejmé-

na na financování společenské akce pro členy SDH a dále na spolkovou činnost.
OZ v bodě 13. schválilo výrobu laviček a jejich rozmístění u rybníka Buňkov (v zimním období vyrobí pracov-

níci technických služeb).

Dvacáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 25. října 2007
OZ v bodě 1. revokovalo na základě jednání starosty s provozovatelkou restaurace v autokempu Buňkov 

své rozhodnutí z 23. zasedání – bod 8. a snižuje roční nájemné restaurace tak, že provozovatelka za rok 
zaplatí obci za nájem 150 000 Kč splatných ve třech splátkách (červen, srpen, říjen).

OZ v bodě 2. schválilo, aby starosta objednal u projektové kanceláře Ing. Sytařové v Pardubicích projek-
tovou dokumentaci, která by vedla k získání energetického průkazu pro budovu základní školy a obec tak 
mohla žádat o příspěvek na zateplení budovy, výměnu oken, střechy a pod.

OZ v bodě 6. doporučilo úpravu nájemného v č. p. 107 a schválilo zaúčtování nákladů na úpravy plynových 
kotlů ad. do nájemného.

OZ v bodě 8. schválilo příspěvek ve výši 2 000 Kč na pořádání akce zastoupené panem Jakubem Muchou.
OZ v bodě 9. schválilo finanční příspěvek ve výši 400 Kč pro hokejbalový klub Břehy.
OZ v bodě 10. schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na dofinancování společenské akce pořádané 

Sborem dobrovolných hasičů Břehy.
OZ v bodě 14. po projednání regulačního plánu Břehy-sever tento schválila.

Dvacáté páté pracovní zasedání ze dne 8. listopadu 2007
OZ v bodě 2. schválilo uvolnění částky 300 000 Kč na nákup základního vybavení pro nově zbudovanou 

ubytovnu v autokempu Buňkov.
OZ v bodě 3. schválilo nákup bývalého mlýna na Výrově za 3 mil. Kč, a to včetně pozemků a břemene pro 

provozovatele elektrárny.
OZ v bodě 4. schválilo záměr podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v oblasti Břehy-sever od 

Státního zemědělského a intervenčního fondu, a to ve spolupráci s firmou DIRECTA, která již zpracovávala 
projekt.

OZ v bodě 7. schválilo změny rozpočtu.
OZ v bodě 8. schválilo příspěvek ve výši 3 500 Kč na startovné hokejbalistů Břehy.
OZ v bodě 9. schválilo, aby nebyla proplacena faktura za plyn pro základní školu, neboť se zdá oproti 

předešlým letům neúměrně vysoká a pověřilo starostu, aby neprodleně zahájil jednání s Východočeskou 
plynárenskou.

OZ v bodě 10. schválilo měsíční odměnu za rozvoz obědů pro několik občanů obce ve výši 2 000 Kč.
OZ v bodě 11. schválilo nákup nového PC pro Obecní úřad Břehy a zároveň předání stávajícího PC pro 

potřeby vedení účetnictví do Mateřské školy ve Břehách.

Dvacáté šesté pracovní zasedání ze dne 21. listopadu 2007
OZ v bodě 1. schválilo zvláštní blíže neurčený příspěvek ve výši 12 900 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů 

Břehy.
OZ v bodě 3. zamítlo žádost o zřízení střelnice na území obce, neboť žadatel ani nesplňoval primární 

zákonné požadavky.
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OZ v bodě 4. schválilo firmě Kmoníček úhradu vícenákladů za dokončení areálu technických služeb, které 
nebyly součástí původní dohody, ale vyplynuly z potřeb dokončovacích prací. Celková částka za vícenáklady 
byla schválena ve výši 87 500 Kč.

OZ v bodě 9. schválilo rozšíření pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali o nárůst nemovitého majetku 
v areálu technických služeb.

OZ v bodě 10. uložilo starostovi, aby podnikl kroky k zjištění výstavby podivného objektu v zatáčce hlavní 
silnice na pozemcích obce.

Dvacáté sedmé veřejné zasedání ze dne 20. prosince 2007
OZ v bodě 1. schválilo návrh rozpočtu na rok 2008.
OZ v bodě 3. schválilo návrh „Opatření obecné povahy č. 2/2007“ vztahující se k územnímu plánu obce.

Dvacáté osmé pracovní zasedání ze dne 6. prosince 2007
(Předcházející veřejné zasedání bylo mylně zařazeno do řady pracovních zasedání, a proto je v oficiálních 
zápisech o jednu číslovku posunuto číslo pracovních zasedání obecního zastupitelstva).

OZ v bodě 3. schválilo převod částky 12 000 Kč do mzdových prostředků za rok 2007 Základní školy 
Břehy.

OZ v bodě 4. zmocnilo starostu Petra Morávka k účasti na valné hromadě SOP a. s. s hlasovacím právem 
akcionáře za Obec Břehy.

OZ v bodě 6. schválilo dodatky k nájemní smlouvě s Autokempem Buňkov s. r. o., a to zejména v ohledu sle-
vy na nájemném v důsledku podílení se pracovníků kempu na výstavbě nového ubytovacího zařízení.

OZ v bodě 9. schválilo všem zaměstnancům obce a zastupitelům odměny ve výši jednoho měsíčního platu.
OZ v bodě 10. schválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou TERREA a. s., která bude zajišťovat výběrová 

řízení na zhotovitele výstavby v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 11. schválilo změny smluv s nájemníky bytů v č. p. 107.
OZ v bodě 13. schválilo uzavření kupních smluv na nákup pozemků od manželů Petra a Dany Vlkových 

v oblasti výstavby Břehy-sever potřebné k výstavbě a v tom samém ohledu potom v bodě 14. i pozemky od 
pana Waltra Borženského.

OZ v bodě 15. schválilo částku 25 000 Kč na vytištění kalendářů s tématikou historie obce.
OZ v bodě 16. uložilo aktérům provozujícím freestylový sport na kolech, aby si zajistili příslušné registra-

ce alespoň jednoho z nich staršího 18 let, který bude zodpovědný za fungování hřiště – zejména zajištění 
bezpečného provozu atd. Termínem pro zajištění byl určen únor 2008.

Dvacáté deváté pracovní zasedání ze dne 20. prosince 2007
OZ v bodě 1. schválilo složení inventarizačních komisí pro inventuru majetku obce v mateřské škole, základ-

ní škole, technických službách, u hasičů a v autokempu.
OZ v bodě 2. na základě informací starosty schválilo, aby pro přípravu projektu nové mateřské školy bylo 

nadále jednáno s firmou CENTRUM Pardubice a pro přípravu projektu byl využit jejich již realizovaný projekt 
mateřské školy ve Starých Čivicích, čímž bude vypracování projektové dokumentace pro obec významně 
levnější.

OZ v bodě 3. schválilo, že přípojky pro budoucí rodinný dům v ulici Nerudova mohou být vybudovány na 
pozemcích obce.

OZ v bodě 5. schválilo, aby výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu v oblasti Břehy-sever bylo vedeno 
jako otevřené.

OZ v bodě 7. schválilo záměr nákupu celého areálu bývalého mlýna na Výrově, a to včetně malé vodní 
elektrárny.

Technické parametry fungování obecního úřadu

Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, bylo v roce 2007 

zaměstnáno statutárním Obecním úřadem Břehy sedm osob:
Ivana Zieglerová účetní a hospodářka
Blanka Bucharová uklízečka
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Jiří Němec zaměstnanec technických služeb
Petr Tichý zaměstnanec technických služeb
Ivana Pešková zaměstnanec technických služeb
Šárka Adyová zaměstnanec technických služeb
Eduard Ziegler zaměstnanec technických služeb

Úřední pracovní doba
OÚ Břehy měl v tomto roce dva úřední dny, a to úterý a čtvrtek vždy v době od 8 do 16 hodin.

Nové technické vybavení OÚ
Na základě rozhodnutí OZ z února 2007 byla pořízena kopírka/tiskárna značky MINOLTA BizHub 162.
Na základě rozhodnutí OZ ze září 2007 byla pořízena videokamera PANASONIC VDR-D310 v ceně 14 847 Kč.
Na základě rozhodnutí OZ z listopadu 2007 bylo pořízeno nové PC, když staré bylo pro potřeby vedení 
účetnictví převedeno do mateřské školy ve Břehách.

Volby
V roce 2007 nebyly žádné volby, které by se dotýkaly občanů obce Břehy.

Hospodaření obce
Obecní majetek – směřování investic, dotací a péče

V roce 2007 došlo k samotné realizaci prodeje pozemků na jih od obce u Labe a postupný přísun peněz za 
jejich prodej ovlivňoval i průběžné změny v rozpočtu obce po celý kalendářní rok.

Předcházející rok dva předpřipravované projekty se v průběhu roku 2007 dostaly do různé fáze rozpraco-
vanosti. Projekt bezbariérové ubytovny byl díky státní dotaci v tomto roce zcela dokončen a z majetku obce 
byl i navýšen kapitál autokempu Buňkov o 3 miliony Kč. Druhý velký projekt výstavby v oblasti Břehy-sever 
se dostal do své přípravné fáze a investice tak směřovaly zejména do přípravy podkladové dokumentace, 
výběrových řízení a zejména pak převodu a výkupu pozemků potřebných pro výstavbu.

Tento rok byl také finančně významný na investice obce do nemovitostí. Obec zakoupila budovu mlýna na 
Výrově a připravila podklady ke koupi celého areálu včetně elektrárny, vily a dalších přilehlých hospodářských 
budov na začátek roku 2008. Druhou investicí do nemovitosti byla potom koupě domu č. p. 192, ve kterém je 
dlouhodobě prodejna drogerie a obuvi.

Další finance do budování nového majetku obce potom směřovaly zejména do dobudování sídla technic-
kých služeb Břehy, několika nových chodníků, rozšíření obecního uličního osvětlení a vybudování kanalizačních 
a vodovodních přípojek.

Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
Rozpočet pro rok 2007 byl zejména v příjmech ovlivněn doplatky za obecní pozemky od zemědělského půd-

ního fondu a zejména pak ve výdajové části koupí objektů a zafinancováním novostaveb či většími dostavba-
mi a chystanou výstavbou v oblasti Břehy-sever, která si zejména vyžádala investici do výkupu pozemků.

I. Rozpočtové příjmy
text schválený rozpočet skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun. poz. 1 200 000 1 459 436
Daň z příjmů fyzických osob ze SVC 849 000 651 350
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 73 500 96 783
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Daň z příjmů právnických osob 1 150 000 1 721 626
Daň z přidané hodnoty 2 452 700 2 662 214
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 060 000 758
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 372 000 379 452
Poplatek ze psů 18 000 18 547
Poplatek za užíváni veřejného prostranství 1 000 0
Správní poplatky 17 808 7 990
Daň z nemovitosti 440 000 436 678
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 114 800 114 758
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpo. 0 60 761
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 8 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 33 840
Převody z rozpočtových účtů 0 21 024
lnvestiční přijaté transfery od krajů 0 77 000
Bez ODPA 9 758 808 7 750 220
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 60 000 75 000
Vnitřní obchod 60 000 75 000
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich častí 120 000 120 000
Ubytování a stravování 120 000 120 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 17 883
Provoz veřejné silniční dopravy 0 17 883
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 31 016
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 31 016
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 170 000 0
Ostatní zájmová činnost a rekreace 170 000 0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 5 318
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 190 000 177 042
Bytové hospodářství 190 000 182 360
Příjmy z pronájmu pozemků 0 1 825
Příjmy z prodeje pozemků 120 000 3 105 205
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 120 000 3 107 030
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 16 172
Sběr a svoz komunálních odpadů 0 16 172
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 6 501
Sběr a svoz ostatních odpadů  6 501
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 76 014
Přijaté pojistné náhrady 0 13 128
Činnost místní správy 50 000 89 142
Příjmy z úroků (část) 125 000 60 165
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 59 166
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 125 000 119 331
Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem 0 1 166
Finanční vypořádání minulých let 0 1 166
Celkové příjmy 10 593 808 11 515 824

II. Rozpočtové výdaje
text schválený rozpočet skutečnost
Nákup ostatních služeb 0 303
Vnitřní obchod 0 303
Nákup ostatních služeb 0 12 820
Opravy a udržování 50 000 56 720
Nákup majetkových podílů 0 3 000 001
Ubytování a stravování 50 000 3 069 541
Nakup materiálu j. n. 20 000 0
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Nákup ostatních služeb 0 9 758
Opravy a udržování 0 41 055
Silnice 20 000 50 813
Nákup materiálu j. n. 0 215 296
Nákup ostatních služeb 0 23 193
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 238 489
Nákup ostatních služeb 0 2 951
Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 000 26 193
Provoz veřejné silniční dopravy 25 000 29 144
Nákup materiálu j. n. 0 1 607
Elektrická energie 0 2 741
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 443
Opravy a udržování 0 21 000
Budovy, haly a stavby 1 900 000 1 167 695
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 900 000 1 193 488
Opravy a udržování 25 000 25 000
Úpravy drobných vodních toků 25 000 25 000
Nákup materiálu j. n. 0 12 437
Nákup ostatních služeb 0 7 275
Opravy a udržování 0 22 092
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 250 000 250 000
Předškolní zařízení 250 000 291 805
Nákup materiálu j. n. 0 1 769
Nákup ostatních služeb 0 31 212
Opravy a udržování 680 000 64 803
Neinvestiční transfery obcím 0 193 401
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 000 300 000
Základní školy 980 000 591 186
Nákup materiálu j. n. 0 641
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 5 939
Nákup ostatních služeb 20 000 3 295
Činnosti knihovnické 20 000 9 876
Nákup materiálu j. n. 0 1 815
Nákup ostatních služeb 40 000 47 446
Pohoštění 0 1 879
Ostatní záležitosti kultury 40 000 51 140
Nákup materiálu j. n. 0 631
Nákup ostatních služeb 15 000 11 693
Opravy a udržování 0 12 038
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 2 713
Rozhlas a televize 15 000 27 076
Věcné dary 25 000 16 727
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 25 000 16 727
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 136
Nákup materiálu j. n. 0 1 600
Nákup ostatních služeb 0 8 552
Opravy a udržování 90 000 0
Sportovní zařízení v majetku obce 90 000 11 289
Nákup materiálu j. n. 0 13 903
Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000 0
Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 13 903
Nákup ostatních služeb 0 8 285
Pohoštění 0 1 815
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 20 000
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Neinvestiční transfery občanským sdružením 35 000 5 500
Ostatní zájmová činnost a rekreace 35 000 35 600
Studená voda 0 28 672
Plyn 0 8 347
Elektrická energie 0 5 504
Nákup ostatních služeb 0 184
Opravy a udržování 70 000 22 322
Bytové hospodářství 70 000 65 031
Nákup ostatních služeb 220 000 259 039
Opravy a udržování 0 276 824
Veřejné osvětlení 220 000 535 863
Služby pošt 0 1 128
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 108 950
Územní plánování 0 110 078
Platby zaměstnanců v pracovním poměru 0 50 810
Prádlo, oděv a obuv 0 7 019
Nákup materiálu j. n. 243 000 119 956
Pohonné hmoty a maziva 10 000 45 218
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 6 671
Služby peněžních ústavů 0 1 009
Nákup ostatních služeb 0 62 812
Opravy a udržování 0 491 633
Nákup kolků 0 1 500
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 3 200
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 105 419
Budovy, haly a stavby 8 050 000 440 912
Pozemky 0 2 275
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 8 303 000 1 338 436
Nákup ostatních služeb 650 000 654 612
Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000 654 612
Nákup ostatních služeb 80 000 98 082
Sběr a svoz ostatních odpadů 80 000 98 082
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 28 274
Nákup materiálu j. n. 100 000 155 390
Nákup ostatních služeb 100 000 155 925
Nájemné za nájem s právem koupě 0 1 190
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000 340 779
Neinvestiční transfery obcím 2 000 500
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 000 500
Nákup ostatních služeb 250 000 68 020
Osobní asistence, pečovatelská služba 250 000 68 020
Neinvestiční transfery obcím 100 000 100 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000
Ostatní platy 0 5 955
Prádlo, oděv a obuv 0 19 744
Knihy, učební pomůcky a tisk 0 240
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 13 723
Nákup materiálu j. n. 81 500 80 704
Studená voda 3 500 19 397
Elektrická energie 70 000 62 540
Pohonné hmoty a maziva 40 000 29 967
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 2 008
Služby peněžních ústavů 0 350
Služby školení a vzdělávání 0 18 900
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Nákup ostatních služeb 30 500 84 154
Opravy a udržování 70 000 16 450
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 690
Pohoštění 0 8 000
Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 30 900
Stroje, přístroje a zařízení 0 67 830
Požární ochrana – dobrovolná část 295 500 461 554
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 920 000 998 076
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 13 791
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 662
Zastupitelstva obcí 920 000 1 012 529
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000 808 754
Ostatní osobní výdaje 180 000 313 084
Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnan. 370 000 419 381
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 130 000 135 319
Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000 7 113
Ochranné pomůcky 0 22 552
Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000 6 073
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 286 974
Nákup materiálu j. n. 30 000 81 783
Studena voda 2 000 686
Elektrická energie 45 000 36 893
Služby pošt 7 000 8 038
Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 000 29 154
Nájemné 1 000 220
Konzultační, poradenské a právní služby 21 000 48 482
Služby školení a vzdělávání 4 000 1 000
Nákup ostatních služeb 15 000 162 400
Opravy a udržování 0 7 378
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000 0
Pohoštění 2 000 0
Nájemné za nájem s právem koupě 139 000 131 903
Neinvestiční transfery obcím 0 1 000
Nákup kolků 0 2 490
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 400
Nespecifikované rezervy 1 128 440 0
Budovy, haly a stavby 0 1 341 838
Pozemky 0 20 578
Činnost místní správy 3 139 440 3 873 496
Úroky vlastní 160 000 145 232
Služby peněžních ústavu 0 24 711
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 000 169 943
Služby peněžních ústavů 40 000 33 762
Pojištění funkčně nespecifikované 40 000 33 762
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 21 024
Převody vlastním fondům v rozpočtech územn. 0 21 024
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 6 000
Ostatní finanční operace 0 6 000
Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi 0 50 000
Finanční vypořádání minulých let 0 50 000
Celkové výdaje 17 954 940 14 595 096
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Obecní poplatky
Kromě zprostředkování výběru zákonem daných či státem regulovaných poplatků a daní vybírá obec 

v zásadě jen dva poplatky:
poplatek ze psů – ve výši á 100 Kč za psa
poplatek ze svozu odpadu a druhotných surovin – ve výši 400 Kč za osobu a rok

Veřejný život v obci
Nejvýznamnější události

Paradoxně největší společenskou událostí roku 2007 byly oslavy místního sboru dobrovolných hasičů. 
Paradoxně proto, že se slavilo 110 let ač v ten rok měli hasiči ve Břehách oslavovat již 127 let. Pomyslné výročí 
navíc vyprovokovalo členy místního sboru k uspořádání na obec velkého reprezentačního plesu.

Nadále v obci probíhaly tradiční společenské a sportovní akce a oslavy, jež se ve své rozmanitosti i velikos-
ti nevymykaly programům z let minulých (podrobný seznam společenských akcí viz dále).

Časově sousledný seznam veřejných kulturních a sportovních akcí 
v obci Břehy za kalendářní rok 2007

24. 1. Přednáška „cyklocestovatelů“ Lucie Kovaříkové a Michala Jona – Na kole všemi kontinenty.
28. 1. Zájezd pořádaný obcí do divadla v Pardubicích na představení Lásky paní Katky.
10. 2. I. reprezentační plec hasičů Břehy v Občanské záložně v Přelouči.
17. 2. Dětský karneval pořádaný v sokolovně a přilehlé restauraci v kempu.
10. 3. Přednáška Pavla Pemla na téma parkování v obci.
14. 4. Zájezd pořádaný obcí do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův popletený svět. 

Spojeno s prohlídkou Prahy, zejména Petřína.
Květen Oslavy 110 (127) let hasičů Břehy.
6. 5. Soutěžní akce kynologů na hřišti.
3. 6. Dětský den na hřišti.
11.-12. 8. Stadion cup Břehy.
8. a 15. 9. 1. ročník tenisového turnaje.
22. 9. Dětský den „Z pohádky do pohádky“ – provázaná série soutěží o ceny.
30. 9. Akce cyklofreestylového ježdění na hřišti.
13. 10. Společenská akce pro členy Sboru dobrovolných hasičů Břehy.
19. 10. Přednáška „cyklocestovatelů“ Lucie Kovaříkové a Michala Jona – Na hliníkovém oři divokým 

západem.
9. 11. Přednáška o Emě Destinnové.
10. 11. Vítání sv. Martina na bílém koni.
18. 11. Výlet pořádaný obcí do aquaparku v Liberci jako odměna pro děti, jež se účastnily sběru odpa-

du v obecních lesích.
22. 11. Zájezd pořádaný obcí do divadla v Pardubicích na představení „Vztahy na úrovni“.
Prosinec Vánoční turnaj v ping-pongu.
18. 12. Vánoční besídka pro nejstarší spoluobčany.

Informování občanů a propagace obce
Kromě základních prostředků k informování občanů o dění v obci (tj. úřední deska, nástěnky, plakáto-

vací plochy, místní obecní rozhlas a Břežan) byl rozvíjen i internetový portál www.obecbrehy.cz, který však 
postupně upadal, respektive nebyl rozvíjen do takové míry, aby uspokojil potřeby občanů. Stále zejména 

•
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nefungovala internetová úřední deska a na webových stránkách nepřibývaly ani jiné informace k chodu obce 
či společenskému vyžití.

Začátkem listopadu byl v naší obci na svých Toulkách po obcích Pardubicka Český rozhlas Pardubice 
a natočil zde reportáž o historii a zejména současnosti obce, která byla následně vysílána 10. listopadu 
2007.

Nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl i nadále občasník Břežan, který za rok 2007 
vyšel třikrát. Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků starosta Ing. Petr Morávek.

První číslo vyšlo v březnu 2007 a jeho obsahem bylo zejména:
Informace o budoucí bezbariérové ubytovně v kempu.
Informování o průběhu příprav projektů na výstavbu v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.
Poukázání na nově vzniklé internetové stránky obce.
Informace s širším fotografickým doprovodem o I. reprezentačním plesu hasičů.
Přehled jednatelky místního Sokola Světlany Hoffmanové o činnosti TJ Břehy za rok 2006.
Nástin zákonných povinností vyplývajících z nové povinnosti majitelů studen o jejich nahlášení apod.
Pozvánka na divadelní představení do Divadla Spejbla a Hurvínka pořádané obcí.

Druhé číslo vyšlo v červenci 2007 a jeho obsahem bylo zejména:
Informování o budování nové bezbariérové ubytovny v kempu.
Informování o nově budované kanalizaci v ulici K Pile.
Informování o nově budované kanalizaci k č. p. 110.
Informace o zakoupení č. p. 192 obcí.
Statistika obyvatel k červenci 2007.
Další informace k průběhu příprav projektů na výstavbu v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.
Informace o usnesení OZ obce k problematickému parkování vozidel v obci.
Informování o průběhu dětského dne.
Drobné informace k táboru mladých hasičů v Semíně a o proběhlém přátelském fotbalovém zápasu.

Třetí číslo vyšlo v říjnu 2007 a jeho obsahem bylo zejména:
Informování o dokončovacích pracích na nové bezbariérové ubytovně v kempu.
Informace o úpravě okolí a vybudovaném menším parkovišti u č. p. 192.
Statistika obyvatel k říjnu 2007.
Informace o chystané koupi bývalého mlýna na Výrově.
Fotografický průvodce dětským dnem „Z pohádky do pohádky“.
Další informace k průběhu příprav projektů na výstavbu v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.
Informování Martiny Rambouskové o průběhu letního tábora mladých hasičů v Mezříčku u Jihlavy.
Informování Martina Karabce o činnosti Městské police Přelouč v obci Břehy.
Informování o proběhlém 1. ročníku tenisového turnaje ve Břehách.
Pozvánky na dvě přednášky, vánoční posezení a zájezd do divadla pořádaný obcí.

Knihovna
Knihovna v roce 2007 nadále fungovala v č. p. 107 a o její provoz a fungování se starala paní Eva Forštová. 

V rámci celostátní akce internet do knihoven zde i nadále fungovala možnost připojení do internetové sítě.
V knihovně bylo k prosinci 2007, celkem 7 389 knih, když za tento kalendářní rok přibylo, zejména darem, 

144 knih. Nadále i funguje spolupráce s regionální knihovnou v Přelouči, která do naší knihovny zapůjčuje prů-
běžně sady knih a časopisů. Za tento kalendářní rok to pak bylo 180 knih a 33 časopisů.

K prosinci 2007 bylo zaregistrováno celkem 81 čtenářů, z toho 17 dětí do 15 let, kteří si v tomto kalendář-
ním roce vypůjčili celkem 2 107 knih a časopisů, a to v tomto složení:

1 817 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 1 412 knih a 405 časopisů
159 položek literatury pro děti a mládež – z toho 139 knih a 20 časopisů
121 položek naučné literatury – z toho 121 knih a 10 časopisů

Nový počítač připojený do sítě internet využilo 35 návštěvníků po dobu celkově 46 hodin. Otevírací doba 
knihovny je potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.
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Spolky a spolková činnost
Roku 2007 byly v obci registrovány nebo na území obce působily 3 sportovní spolky (hokejbalisté Beer 

Stars, Moped klub a Sokol), 3 zájmové spolky (myslivci, rybáři a hasiči) a dvě občanská sdružení (Majoleta 
a Polabský Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Roku 2007 bylo vedle třikrát týdně cvičících žen (velké míče, aerobik a zdravotní cvičení) i cvičení karatistů 

a obnoveno bylo i cvičení s dětmi. Členové Sokola Břehy se dále podíleli na pořádání několika společenských 
akcí v obci – zejména dětském karnevalu, dětském dni a vítání svatého Martina. Sokol též pořádal tradiční 
vánoční turnaj v ping-pongu. Počet členů v roce 2007 klesl na 47, což je nejméně za posledních 11 let, kdy 
funguje organizace v obci Břehy.

Moped klub Břehy
Neoficiální nástupce Stadion týmu Břehy i tento rok převzal pořádání hlavní motoristické akce – Stadion 

cupu. Ten se konal 11.-12. srpna a opětovně se stal nejpočetněji navštívenou společenskou akcí na území 
obce. Mopedisté se podíleli i na pořádání několika společenských akcí v obci – zejména dětském karnevalu 
a dětském dni.

Sbor dobrovolných hasičů Břehy
Místní sbor tento rok zejména oslavoval 110 (127) let od svého vzniku, a tak uspořádal ještě v zimě I. repre-

zentační ples hasičů Břehy, na jaře potom odpovídající oslavy a na podzim ještě posezení pro členy SDH.
Díky opětovnému zapojení Františka Rambouska se podařilo udržet činnost družstev, a to včetně těch 

mládežnických. V nedalekém Semíně bylo uspořádáno soustředění a v Mezříčku u Jihlavy potom společně 
s hasiči z Chrudimi i týdenní letní dětský tábor. Družstva mužů, dorostu i dětí se zúčastnila několika hasič-
ských soutěží a memoriálů.

Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč
Nedaleko registrovaný rybářský svaz se váže k obci zejména staráním se o místní rybniční plochu Buňko-

va. Zdejší chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. Výlov Buňkova proběhl ve dnech 24.-26. října.

Majoleta
Občanské sdružení se zabývá masérskými, rekondičními a regeneračními službami a poskytováním tělový-

chovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví (hiporehabilitace).

Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka
Polabský Zlatý pruh v roce 2007 nadále vyvíjel aktivity podporující jeho hlavní cíl činnosti – tj. kulturní, 

sociální a společenskou podporu regionu Středního Polabí.
Občanské sdružení PZP vydalo za kalendářní rok čtyři publikace a připravilo či se podílelo na realizaci něko-

lika desítek popularizačních článků, uspořádalo 18 výstav – z toho jednu mezinárodní a připravilo či zorgani-
zovalo tři přednášky. Nadále se i podílelo na sociálních projektech a vytvářelo či se spolupodílelo na několika 
dalších povětšinou jednorázových akcích. Tento rok byla také započata realizace projektu „Opatovický kanál 
v dějinách a současnosti přilehlých obcí“, který se přímo dotýká zdejšího kraje a obce.

Individuální úspěchy na poli vědy, umění a sportu
PhDr. Miroslav Tyč (pedagog a publicista) – vedle několika desítek odborných i populárněvědeckých studií 

a článků vydal v roce 2007 čtyři publikace – 100 pohledů na chrám sv. Bartoloměje, Demokracie v náhledu 
řeckých a římských filosofů, Kafka a Kolín, Sochy v Kolíně.

PhDr. Miroslav Tyč
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Kateřina Vodňanská (fotografka) – podílela se v tomto roce na vydání publikace – Sochy v Kolíně – obra-
zového průvodce. Svými fotografiemi pak přispěla do dalších dvou publikací. Tento rok se zúčastnila čtyř 
výstav, z toho jedné mezinárodní.

Jarmila Jiravová (malířka) – uspořádala samostatnou výstavu v prostorách hřebčína Kladruby nad 
Labem pod patronátem tehdejší ředitelky Ing. Lenky Gotthardové.

Školství
Roku 2007 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) byla pro školní rok 2006/2007 zcela zaplněna maximálním počtem žáků 

– tedy 25 a pracovala školní rok v obsazení:
ředitelka Miluše Kosprtová
učitelka Běluše Zitková
kuchařka Anna Jiřišťová (na jaře odešla na mateřskou dovolenou a byla nahrazena Annou Jelínkovou).
školnice Blanka Bucharová

Systém fungování MŠ zachovával rozložení denního programu z předcházejících let:
6.45 – 8.30 spontánní hry, zábavné činnosti podle volby dětí, individuální péče, činnosti s dětmi se spe-

cifickými vzdělávacími potřebami, didakticky cílené činnosti individuální a skupinové
8.30 – 9.00 činnosti frontální – na základě ochoty dítěte zúčastnit se (probíhá ranní kruh, tělovýchov-

ná chvilka, komunitní kruh, společné hry a činnosti podle plánu)
9.00 – 9.30 dopolední svačina
9.30 – 11.30 pobyt dětí venku s pokračujícím programem, vycházejícím z tématu, dále vždy se zařazením 

aktivního a spontánního pohybu, který je ve třídě omezen, činnosti skupinové na základě 
ochoty dítěte zúčastnit se, individuální práce, činnosti s dětmi se specifickými vzdělávací-
mi potřebami

11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 14.00 hygiena, poslech pohádky, příběhu na pokračování, odpočinek s plyšovou hračkou či polš-

tářkem z domova – s tichým poslechem hudby, nebo pohádky a postupným vstáváním ke 
klidné činnosti

14.00 – 16.00 odpolední svačina, hry podle výběru dětí, skupinové a individuální činnosti, činnosti s dětmi 
se specifickými vzdělávacími potřebami

Ve volné činnosti potom v rámci školního roku 2006 probíhaly tyto aktivity:
Během podzimních měsíců nového školního roku navštívily děti z MŠ představení „Látané příběhy krejčíka 

Honzy“ a pohádku „Prasečí slečinky“. Na závěr roku potom pro místní starší spoluobčany připravily pásmo 
básniček, písniček a pohádek.

V lednu byl uskutečněn výlet do hvězdárny v Hradci Králové, kde byl program uzpůsoben dětem předškolní-
ho věku.

V závěru školního roku opět proběhla škola v přírodě v Horním Bradle.

Základní škola
Zápis činnosti Základní školy ve Břehách (dále jen ZŠ), je zaznamenán za ukončený školní rok – tedy rok 

2006/7.
Tzv. národní škola – tedy neúplná ZŠ pro 1. stupeň byla pro tento školní rok vedena jako dvoutřídní v sys-

tému 2. a 3. ročník dohromady a 1., 4. a 5. ročník dohromady. ZŠ fungovala v tomto složení:
ředitel Mgr. Vladimír Hameršmíd
učitelka Mgr. Vladimíra Hanušová

•
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•
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vychovatelka Zuzana Pokorná
kuchařka Drahomíra Vosáhlová
školnice Jana Černíková

Pro školní rok 2006/2007 fungovala ZŠ s těmito počty žáků:
1. třída 2. a 3. ročník 14 + 7 žáků
2. třída 1., 4., a 5. ročník 7 + 9 + 6 žáků
Celkem  43 žáků

Školní družina: 1. oddíl ..............19 žáků
 2. oddíl .............18 žáků

Ve školní jídelně se stravovalo 42 žáků.
Žáci ZŠ přes školní rok navštěvovali plaveckou školu a dále se účastnili čtyř sportovních akcí. Absolvovali 

osm návštěv kulturních akcí – divadelních i filmových představení a výstav a byli účastni čtyř exkurzí. Záro-
veň se zúčastnili jedné výtvarné soutěže.

Při ZŠ nadále fungují i zájmové kroužky:
hra na flétnu, kterou ve dvou skupinách navštěvuje osm žáků
kroužek dovedné ruce, který navštěvuje jedenáct žáků
kroužek anglického jazyka, který navštěvuje taktéž jedenáct žáků

Tento školní rok nebyly u žáků zaznamenány žádné výrazné kázeňské problémy. Nikdo z žáků neměl neomlu-
venou hodinu a taktéž nikdo z žáků nemusel opakovat ročník.

Žáci 5. ročníku se jako každoročně zúčastnili srovnávacího testu KALIBRO, kde byly jejich výsledky srov-
natelné s celostátním průměrem, avšak v porovnání s obdobnými obecními školami byl jejich průměr vyšší.

Výstavba, doprava, spoje
Veřejná obecní výstavba a rozvoj, památková péče

Finančně i pracovně nejnáročnější obecní stavbou tohoto kalendářního roku byla výstavba bezbariérové 
ubytovny v autokempu Buňkov. Práce probíhaly de facto celý rok (zahájení prací 28. 5.), když kolaudace 
objektu proběhla 14. 12. 2007. Větší část částky potřebné k financování bezbariérové ubytovny byla zejména 
díky poslankyni z ODS za Pardubický kraj Aleně Páralové uhrazena z dotace Parlamentu ČR.

V plném proudu byly celoročně přípravy projektů na výstavbu infrastruktury pro cca 40 rodinných domů 
a mateřskou školu v oblasti Břehy-sever, která by se měla uskutečnit v následujícím roce.

Na počátku roku byla dokončena dostavba kanalizace v části obce Výrov. Nově potom byla budována 
kanalizace v ulici K Pile a k domu č. p. 110.

Další finance do budování nového majetku obce potom směřovaly zejména do pokračujících prací na vybu-
dování sídla technických služeb Břehy, které bylo v tomto roce de facto dokončeno.

Výrazný byl v tomto kalendářním roce také nákup nemovitostí. Byla pořízena prodejna drogerie a obuvi 
– dům č. p. 192 naproti obecnímu úřadu i s přilehlým pozemkem. Zejména pak byl zakoupen bývalý mlýn na 
Výrově a na příští rok se připravuje i dokoupení celého okolního areálu včetně vily, elektrárny a přilehlých hos-
podářských budov i pozemků.

Roku 2007 také pokračovaly opravy chodníků a v některých částech potom bylo vystavěno i několik metrů 
chodníků nových.

•
•
•

•
•
•

PhDr. Miroslav Tyč



Kronika obce Břehy 2007- �� -

Jiná veřejná výstavba v katastru obce
Roku 2007 byla v ulici V Zákoutí otevřena sauna. Pohoda sauna klub nabízí vedle tradiční finské sauny 

i možnost saunování v infra kabině a také občerstvovací bar, který je přístupný i okruhu těch, jež saunu 
nenavštěvují.

Soukromá výstavba
Ze soukromé výstavby byl za tento kalendářní rok dokončen jen jediný dům č. p. 341 manželů Gabriely 

a Luboše Fialkových.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2007 čile rozvíjely stávající i nové 

podnikatelské subjekty.

Firmy typu s. r. o., a. s. a další
Obchodních společností bylo pro tento kalendářní rok zaregistrováno na území obce osm, ale tři z nich 

– BENYPA-Agro s. r. o., KUSÝ s. r. o. a HajMek s. r. o., zde mají jen svá sídla a firma KORPIL s. r. o., zde má 
naopak jen svou hlavní provozovnu a sídlo v Nové Vsi u Chotěboře, stejně jako firma LUDAS Holding s. r. o., 
která má sídlo v Praze.

Autokemp Buňkov s. r. o. – Ke Hřišti 251 – ubytování a jiné služby cestovního ruchu (majitelem je obec 
Břehy)

BENYPA-Agro s. r. o. – Bahníkova 5 – výroba krmných směsí
HajMek s. r. o. – V zákoutí 80 – zpracování plechů CNC stroji a montážní práce
KUSÝ s. r. o. – V zákoutí 328 – technologické a koncepční řešení stájí pro hospodářská zvířata
KORPIL s. r. o. – K Pile 97 – pořez dřeva a prodej řeziva
Ludas s. r. o. provozovna Břehy „Mechanizační středisko“ – Zemědělská 149 – výroba zámečnických kon-

strukcí, opravy těžebních lopat
Vladimír Šanda s. r. o. – U Březinky 323 – opravy silničních vozidel, stavebnictví
TRANSEUROPA EXPRES s. r. o. – Boženy Němcové 198 – silniční motorová doprava a zasilatelství

Obchody, restaurační zařízení a jiné kamenné služby
Drogerie (Miloš Švejk a Milan Štěpánek) – Bahníkova 192
Pohoda sauna klub (Dagmar Pospíšilová) – V Zákoutí 328
Prodejna potravin (majitel obec Břehy, provozovatel Marie Novotná) – Nerudova 224
Prodejna textilu (František Šaravec) – Smetanova 184
Restaurace na Cikánce – Obránců míru 53
Restaurace v autokempu Buňkov (majitel obec Břehy, provozovatel Lucie Jelínková) – Ke Hřišti 251
Trafika (Jana Kopecká) – Obránců míru 205
Hostinec Na Křižovatce – Břehy 11

Osob samostatně výdělečně činných
bylo pro tento kalendářní rok v obci registrováno 153 (uvedeni jsou zde jen výše nejmenovaní):

Lukáš Ady – Obránců míru 138 – zemní práce
Radek Antoch – Nerudova 274 – obchod, natěračství/malířství, hostinská činnost.
Lucie Benešová – Nerudova 187 – zprostředkování služeb
Olga Benešová – Štěpánkova 161 – obchod
Libor Blažek – Obránců míru 213 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví

•
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Václav Bouška – Nerudova 264 – opravy silničních vozidel
Margita Boušková – Nerudova 264 – obchod
Pavel Břeň – K Pile 97 – zámečnictví, nástrojařství
Jaroslav Buchar – K Urnovému háji 117 – dokončovací stavební práce
Blanka Bucharová – K Urnovému háji 117 – obchod
Vladimír Bzůra – Bahníkova 96 – zednické práce
Martin Cimfl – Družstevní 343 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Václav Čermák – Na Hořičkách 51 – pořez dřeva motorovou pilou
Petr Danielka – Dlouhá 95 – elektro opravy a revize
Jaroslav Drábek – Pod Lipami 20 – zámečnictví, nástrojařství
František Dušek – Lesní 31 – poradenská činnost v lesním hospodářství
Libuše Dvořáková – Na Pískách 300 – obchod
Simona Dvořáková – V Zákoutí 66 – služby související s péčí o hygienu a vzhled
Zuzana Erbanová – U Březinky 322 – služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospo-

dářské povahy
Luboš Fialka – Zemědělská 341 – vodoinstalatérství a topenářství
Lenka Fišerová – Fučíkova 163 – obchod
Jiří Hála – Štěpánkova 236 – zámečnictví, nástrojařství
Jitka Hattanová – Štěpánkova 132 – obchod
Jiří Havlíček – Družstevní 221 – zámečnictví, nástrojařství
Karel Hendrych – Bahníkova 57 – zámečnictví, nástrojařství
Jaroslav Horčička – Bahníkova 6 – nákladní autodoprava
Robert Horváth – Bahníkova 49 – zemní práce, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
Jaroslav Hořák – Nerudova 248 – nákladní autodoprava
Alena Hořáková – Nerudova 248 – vedení účetnictví
Vladimír Hovorka – Nerudova 208 – čalounictví
Blanka Hrubešová – Pod Lipami 26 – průvodcovská činnost
Josef Huňáček – Nerudova 233 – montáž, opravy a revize elektrických zařízení
Lubomír Chvojka – Zemědělská 72 – zednictví
Radim Chyba – V Zákoutí 66 – obchod
Jan Jarkovský (IGNISFERRA) – Zemědělská 149 – umělecké kovářství
Roman Jedlička – Dlouhá 113 – nákladní autodoprava
Bedřich Ježek – U Březinky 319 – poradce v oblasti energetiky
Jan Ježek – U Březinky 319 – reklamní činnost
Pavel Jirava – Smetanova 188 – činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců
Jitka Jiravová – Pod Bílou Hůrou 282 – dodávky kresličských prací
Jaroslav Jirák – Smetanova 258 – autoškola
Eva Jiráková – Smetanova 258 – obchod
Anna Jiřišťová – Fučíkova 120 – obchod
Josef Kalousek – Nerudova 211 – nekvalifikovaná práce
Josef Karlík – Štěpánkova 186 – klempířství a oprava karoserií, pokrývačství, tesařství
Marie Karpíšková – Bahníkova 4 – obchod
Jiří Kejklíček – Na Hrázi 249 – přípravné práce pro stavby
Drahomír Klapka – Zemědělská 301 – montáž, opravy a revize elektrických zařízení
Vratislav Klička – Obránců míru 45 – organizační, podnikatelský a finanční poradce
Miroslav Kment – Fučíkova 287 – nákladní autodoprava
Milan Knop – Obránců míru 114 – úklidové práce
Jiří Kohl – Štěpánkova 186 – opravy silničních vozidel
Milan Kopáč – Fučíkova 157 – truhlářství a podlahářství
Jiří Kořínek – V Zákoutí 329 – pokrývačství, tesařství, truhlářství a podlahářství
Leoš Kozák – U Březinky 299 – truhlářství a podlahářství
Miloš Krátký – Smetanova 234 – obchod
Jan Krejčík – Pod Bílou Hůrou 282 – dodávky kresličských prací
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Jitka Krejčíková – Fučíkova 159 – výuka cizích jazyků
Martin Krpata – Bahníkova 321 – obchod a služby
Svatava Krpatová – K Pile 104 – realitní činnost
Bohuslav Kubát – Smetanova 179 – opravy silničních vozidel
David Kubát – Smetanova 179 – maloobchod a opravna motorových vozidel
Jiří Kubát – Smetanova 179 – zámečnictví, nástrojařství
Dana Kubelková – Pod Lipami 307 – vedení účetnictví
Ladislav Kulhánek – Nerudova 271 – zednictví
Michajlo Kuliš – V Zákoutí 270 – přípravné stavební práce
Vlasta Kusá – Nerudova 266 – vedení účetnictví
Pavel Lacko – V Zákoutí 278 – školící a vzdělávací činnost v oblasti chemie
Josef Lagron – Obránců míru 121 – obchod
Vilém Levai – Fučíkova 277 – obchod
Josef Machač – Smetanova 30 – obchod
Václav Machač – Smetanova 30 – projektová činnost ve výstavbě
Petr Macháček – Bahníkova 110 – truhlářství
Jana Malá – Bahníkova 35 – obchod
František Malý – Veverkova 16 – strojní ostření
Pavel Malý – Bahníkova 35 – hostinská činnost
Jaroslava Moravcová – Lesní 285 – zprostředkování v oblasti obchodu a reklamy
Ing. David Morávek – Obránců míru 195 – grafické a kresličské práce
Petr Morávek – PEMO – Obránců míru 195 – projektová činnost ve výstavbě
Jakub Mucha – Bahníkova 180 – obchod
Václav Mucha – Bahníkova 180 – zámečnictví, nástrojařství
Antonín Musil – Dlouhá 247 – elektro opravy
Alena Musilová – Dlouhá 247 – obchod
Ing. Jiří Němec – Obránců míru 202 – obchod, instalace a opravy elektrických zařízení.
Jiří Němec – U Březinky 317 – obkladačské a zednické práce
Jiří Ondrašík – U Březinky 295 – zámečnictví, nástrojařství
Alfons Ondráček – Pod Bílou hůrou 236 – pilařství
Petr Ondráček – Nerudova 262 – truhlářství, podlahářství a zámečnictví
Lucie Ondráčková – Nerudova 262 – zprostředkování služeb
Miloš Panchártek – U Březinky 297 – opravy silničních vozidel
Iva Panchártková – U Březinky 297 – obchod
Jindřich Pavelka – Dlouhá 93 – zprostředkovatelská činnost oblasti obchodu a služeb
Lydie Pavelková – Dlouhá 93 – obchod
Jaroslav Pospíšil – V Zákoutí 328 – zámečnictví, nástrojařství
Radek Pospíšil – V Zákoutí 327 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, oprava silničních vozidel
Zuzana Pospíšilová – V Zákoutí 327 – překladatelství, tlumočnictví a výuka cizích jazyků
František Rambousek – Fučíkova 219 – klempířství a oprava karosérií
Radek Rezek – Nerudova 281 – zámečnictví, nástrojařství
Václav Rohlíček – K Pile 306 – vodoinstalatérské práce
Alena Rohlíčková – K Pile 306 – krejčovství
Petr Růžanský – Nerudova 211 – pokrývačství, tesařství
Iveta Růžanská – Nerudova 211 – kosmetické služby
Luboš Schovanec – Na Pískách 283 – klempířství a oprava karoserií, zámečnictví, nástrojařství
Jiří Smolík – Na Hrázi 249 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Milan Smolík – Na Hrázi 249 – zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků
Petr Stačina – Zemědělská 305 – opravy silničních vozidel
Václav Stačina – Štěpánkova 193 – opravy silničních vozidel, zámečnictví, nástrojařství
Vladimír Stačina – Zemědělská 305 – opravy silničních vozidel
Šárka Stačinová – Štěpánkova 193 – projektová činnost ve výstavbě
Marie Svobodová – Obránců míru 107 – návrhářství v oblasti aranžérství
Vladimír Šanda – U Březinky 323 – opravy silničních vozidel
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Lenka Šaravcová – Nerudova 257 – holičství a kadeřnictví, krejčovství
David Šaravec – Nerudova 257 – obchod
František Šaravec – Smetanova 184 – obchod
Michal Ševít – Dlouhá 67 – zprostředkovatelská činnost oblasti obchodu a služeb
Václav Ševít – Obránců míru 127 – zámečnictví, nástrojařství
Miroslav Šimák – Bahníkova 60 – ekonomický poradce
Jitka Širilová – Na Hrázi 177 – obchod
Michal Šteiner – Dlouhá 151 – geologické práce
Monika Štainerová – Dlouhá 151 – překlady, tlumočení a pobytové jazykové kurzy
Ludmila Štanglová – Boženy Němcové 153 – vedení účetnictví
Petr Štarman – Družstevní 225 – obchod
Josef Šťastný – Smetanova 237 – zednictví
Pavel Štěpánek – V Zákoutí 291 – autodoprava
Jiří Švanda – Obránců míru 127 – klempířství a oprava automobilů
Radek Tesař – Smetanova 189 – silniční motorová doprava
Pavel Tichý – Obránců míru 168 – klempířství a oprava karoserií
Petr Tichý – V Zákoutí 87 – zámečnictví, nástrojařství
Martin Toman – K Pile 34 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Ladislav Tomcsanyi – Nerudova 245 – truhlářství a podlahářství
Miroslav Tyč – Bahníkova 120 – reklamní, produkční a vědecká agentura
Aleš Vančura – Bahníkova 36 – obchod
Emanuel Vaněček – Dlouhá 105 – klempířství a oprava karoserií
Robin Vaněk – U Březinky 298 – nákladní autodoprava
Milan Vít – K Rybníku 336 – nákladní doprava
Ivana Vítová – K Rybníku 336 – výroba kartáčnického a konfekčního zboží
Libor Vlk – Smetanova 237 – zámečnictví, nástrojařství
Petr Vlk – V Zákoutí 89 – truhlářství, podlahářství
Martin Volejník – Smetanova 223 – výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronic-

kých a telekomunikačních zařízení
Ladislav Vondrák – Nerudova 272 – zámečnictví, nástrojařství
Ivana Vondráková – Nerudova 272 – vedení účetnictví
Simona Voňková – K Rybníku 337 – marketingový a účetní poradce
František Waldhans – Dlouhá 92 – zámečnictví, nástrojařství
Pavlína Zakouřilová – Obránců míru 107 – hostinská činnost
Jaromír Zástava – Obránců míru 107 – zednictví
Milada Závodská – Štěpánkova 255 – obchod
Veronika Závodská – Štěpánkova 255 – provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost
Eduard Ziegler – Nerudova 276 – zednické práce
Petr Ziegler – Nerudova 276 – malířství, lakýrnictví, zednictví a natěračství
Vladimír Zima – Nerudova 261 – opravy dopravních prostředků a stavebních strojů
Vladimír Zima – Nerudova 261 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Jiřina Zimová – Nerudova 261 – vedení účetnictví

Zemědělství
Vedle několika drobných soukromých zemědělců působil ve Břehách jen jediný větší zemědělský podnik 

– Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice.
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Statistické informace o obci a jejím obyvatelstvu
Za rok 2007 se žel nepodařilo dohledat přesné statistiky dotýkající se obce a jejího obyvatelstva. Ze 

sekundárních zdrojů lze usuzovat, že v obci mírně vzrostl počet obyvatel a počet domů vzrostl o jeden.
Přesnější informace pak máme až k datu 4. 7. 2007.

Celkem hlášeno 959 osob, z toho 480 mužů a 479 žen.
Složení obyvatelstva podle věku:

126 dětí do 15 let
151 občanů mezi 15 a 18 lety
202 občanů nad 60 let

Průměrný věk občanů obce byl 40,94 let.

Statistika obyvatelstva k počátku ledna 2007 podle ČSÚ
Celkem hlášeno 963 osob, z toho 480 mužů a 483 žen.

Složení obyvatelstva podle věku:
128 dětí do 14 let
702 občanů do 64 let
133 občanů nad 64 let

Pohyb obyvatel v roce 2007:
narození 9
zemřelí 9
přistěhovalí 21
vystěhovaní 26

Počasí
Leden a únor 2007 vůbec nevypadaly jako zimní měsíce našeho pásma a de facto se postupně probouzelo 

jaro, když byly průměrné teploty za oba dva měsíce okolo 10 °C. Jediný výrazný problém tak přinesla jen vich-
řice Kyrill, která se v lednu prohnala obcí a zejména okolními lesy.

Jarní měsíce pokračovaly v teplotním posunu, a tak duben přinesl již občasné letní dny a větší část května 
byla teplotně vysloveně tropická.

Letní a podzimní měsíce potom už pokračovaly ve svém klasickém rytmu a krátce před zimním slunovra-
tem jsme se dočkali i menší sněhové nadílky.

Různé, opravy
Přílohy:

místní časopis Břežan, 3 ks

Zapsal kronikář obce Břehy PhDr. Miroslav Tyč
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