
Zápis z V. zasedání (2/2015) zastupitelstva obce 
konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti na OÚ 

 
Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod. 
Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minařík, Vladana Říhová, Eva Urbanová, Petr 
Somr, Drahuše Kaplanová, Omluven: Ing. Miroslav Jirka 
 
Občané dle presenční listiny:  Petra Drahokoupilová, Jan Klenka, Lenka Krejčíková, 
Jiří Šinfelt, Danuše Šinfeltová, Josef Loužil, Kristýna Burešová 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele zápisu 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu zasedání a jeho doplnění   
5. Změna rozpočtu 2015 - č.2 

6. Dodatek smlouvy SOP 2/2015 

7. Záměr prodeje pozemků (Horákovi, Krejčíkovi, Beneda) 

8. Smlouva o pronájmu - obchod 

9. OZV obce Brloh č.1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů… 

10. Místní program obnovy venkova obce Brloh 

11. Záměr rekonstrukce hostince U Vavřince 

12. Vstup do DSO ORP Přelouč 

13. Projektová dokumentace na stavbu zázemí u hřiště 

14. Příspěvek na Oslavy Jana Husa v Semtěši 
15. Nákup lavic na hřiště 

16. Diskuse 

17. Závěr 
 

Hlasování: 0-0-0 

Pro-Proti-Zdržel se 
    

ad 1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání 
 

ad 2) Zapisovatelkou byla zvolena p. Drahuše Kaplanová 
Zapisovatelka byla navržena a schválena      6-0-0 
 

ad 3) Ověřovatelé zápisu p. Vladana Říhová a p. Petr Somr 
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni                 6-0-0 
 

ad 4) Schválení programu zasedání a jeho doplnění o body: 
11.  Záměr rekonstrukce hostince U Vavřince 
12. Vstup do DSO ORP Přelouč 
13. Projektová dokumentace na stavbu zázemí u hřiště 
14. Příspěvek na Oslavy Jana Husa v Semtěši 
15. Nákup lavic na hřiště 

Usnesení: Zastupitelé doplněný program zasedání ZO schválili   6-0-0 
 
ad 5) Změna rozpočtu 2015 - č.2 
Dne 18.5.2015 zveřejněny změny rozpočtu. Zastupitelé byli seznámeni. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 



ad 6) Dodatek smlouvy SOP 2/2015 k smlouvě č. 08/02 o odvozu odpadu. Jedná se o 
rozšíření smlouvy o zajištění svozu a odstranění biologicky rozložitelného odpadu. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 

 
ad 7) Záměr prodeje pozemků 
Zastupitelstvo obce Brloh projednalo prodej pozemků: 
 
a) Manželům  Zdeňku Krejčíkovi, trvale bytem Brloh 35, 535 01 Přelouč  a Lence 
Krejčíkové, trvale bytem Brloh 35, 53501 Přelouč 
díl „a“ pozemku 369/5 o výměře 704 m2 nově označený jako 369/73 

- díl „b+c“ pozemku 370/1 o celkové výměře 29 m2 

Podmínky prodeje: cena pozemku je 160 Kč/ m2 
Cena byla stanovena shodná jako u prodeje p.p.č. 369/5 v k.ú. Brlohu Přelouče, která 
byla schválena ZO 27.3.2015. 
 
b) p. Miroslavovi Benedovi,  trvale bytem  Brloh 75, 53501 Přelouč 

- díl „d“ pozemku 370/1 o výměře 81 m2 

- díl „e“ pozemku 369/5 o výměře 13 m2 
Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím. 
Podmínky prodeje: cena pozemku je 50 Kč/m2 

Cena byla stanovena shodná jako u prodeje p.p.č. 9/1 v k.ú. Benešovice u Přelouče, 
která byla schválena ZO 9.10.2013 (obdobný druh a vztah k pozemku). 
 
c) manželům Miroslavovi Horákovi, trvale bytem Vrchlického 513, 53501 Přelouč a 
Ivance Horákové, trvale bytem Vrchlického 513, 53501 Přelouč 

- část pozemku 370/1 o výměře 7 m2 nově označený jako 370/4 
Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím 

Podmínky prodeje: cena pozemku je 50 Kč/m2 
Cena byla stanovena shodná jako u prodeje p.p.č. 9/1 v k.ú. Benešovice u Přelouče, 
která byla schválena ZO 9.10.2013 (obdobný druh a vztah k pozemku). 
 
Výše uvedené pozemky a jejich díly vznikly na základě geometrického plánu č. 163-
408/2015 schváleného katastrálním úřadem dne 6.5.2015 pod č. PGP-537/2015-606. 
Všechny výše uvedené pozemky jsou v obci Brloh, v katastrálním území Brloh u 
Přelouče, a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. 
Záměr prodeje pozemků byl vyvěšen na úřední desce od 18.5.2015 do 3.6.2015 a 
nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 
Usnesení: Zastupitelé tento bod projednali a schválili    6-0-0 
 
ad 8) Smlouva o pronájmu – obchod 
Smlouva o pronájmu a provozování obchodu s panem Martinem Pavlíčkem, Štěpánov 
32, 53501 Přelouč, IČ: 612 29 555, je navržena na dobu neurčitou, za symbolické 
nájemné 1 Kč/měs. Obec hradí „energie“. 
Usnesení: Zastupitelé tuto smlouvu projednali a schválili    6-0-0 

 
ad 9) Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 1/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Brloh. Zastupitelé byli seznámeni. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 
 
ad 10) Místní program obnovy venkova obce Brloh 
Místní program je krátkodobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce na období 
2015-2020. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v 



rámci její architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a kulturně 
společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled 
obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat rozvoj kultury a sportu v obci a zkvalitňovat stav 
občanské vybavenosti obce. Zastupitelé byli seznámeni 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 
 
ad 11) Záměr rekonstrukce hostince U Vavřince 
Zastupitelé projednali záměr rekonstrukce hostince U Vavřince – společenského sálu 
(výměna oken a dveří, oprava střechy, odvětrávání, výměna podhledu a jeho zateplení). 
Obec bude na záměr žádat o dotaci z programu obnovy venkova Pardubického kraje. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 
 
ad 12) Vstup do DSO ORP Přelouč 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem, který vzešel z projektu Obce sobě, a 
spočívá v založení nového dobrovolného svazku obcí v rámci obce s rozšířenou 
působností. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a zamítli vstup do DSO  0-6-0 

 
ad 13) Projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště 
Zastupitelé obce schvalují záměr na pořízení projektové dokumentace zázemí hřiště. 
Občané nohou své připomínky a návrhy předkládat na OÚ Brloh do konce srpna 2015 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 

 
ad 14) Příspěvek na oslavy Jana Husa v Semtěši 
Spolek historického šermu a dobových tanců  Beřkovští ze Šebířova,Dolní Beřkovice 
273, 27701 požádali Obec Brloh o příspěvek na doprovodný program akce Oslavy Jana 
Husa v Semtěši. Po projednání byl navržen příspěvek ve výši 1500 Kč. 
Položku je třeba zahrnout do další změny rozpočtu na rok 2015. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 
 
ad 15) Nákup lavic na hřiště 

K vybudování lepšího zázemí na hřišti se zastupitelé rozhodli pro nákup 5ks  lavic-
(pivních setů) za předpokládanou cenu 2.400,-/ks. Celkem tedy 12.000,-. 
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili    6-0-0 

 
ad 16) Diskuse 
Zmíněno konání oslav 115. výročí SDH Brloh, další plánování opravy rybníku, špatně 
posekaná tráva v obci Benešovice a odpadky v lomu a údolí. 
 
ad 17) Závěr 
Starosta poděkoval přítomným a v 20.35 hod. zasedání ukončil. 
 
 
 
--------------------------------------   --------------------------------- 

Ověřovatel: Vladana Říhová   Ověřovatel: Petr Somr 

 
 
--------------------------------------  
Zapisovala: Drahuše Kaplanová   -------------------------------  
       Starosta obce: Aleš Drahokoupil 
 


