
ápis z XV. Zasedá ní ftl2o17) zastupitelstva obce konaného

dne 10.3.2017

Zasedáníbylo zahájeno v ].8.00 hodin

Účast: Ateš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Vladana Říhová, Eva Urbanová,Bc, Drahuše

Kaplanová, Petr Somr, lng. MiroslavJirka

Občané: dle prezenční listiny - R. Burešová, K. Burešová, J, Somrová, J. Klenka, V. Marek,
p. Svobodová, p.Horník

Program:

L. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání a doplnění o bod 11 - prodej pozemku

5. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2016 a závěrečného

účtu

6. Účetní závěrka za rok2oL6
7. Schválení darů (Mirea denní stacionář o. p. s., Domov u fontány)

8. Veřejnoprávní smlouva 2OI7 - Krajská knihovna v Pardubicích - dotace výměnný

fond

9. Rekonstrukce chodníků - výběr dodavatele

tO.Zámér o prodejičásti p.p.č 45Ol39 v k.ú. Brloh u Přelouče

11. Odprodej pozemku č,369l7L
12. Diskuse (oslavy za|ožení obce, Brložskýtrilobit, apod...)

L3,Závér
Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad I|Zahájení v 18.00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka byla navržena a schválena 7-0-0

ad 3) Ověřovatelé - p. Petr Somr, p. Vladana Říhová
Ověřovatelé byli navrženia schvóleni 7-0-0

ad a) Byl přečten a doplněn program zasedání - doplněn o bod č. 1,1, žádost o odprodej
obecního pozemku parc. č. 36917I v k.ú. Brloh u Přelouče
Zastupitelé upravený program zasedáníschválili. 7-0-0

ad 5) Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2OL6 a závěrečného
účtu
Vyvěšeno: 25.L.2OI7, zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy
L]snesení: Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili bez výhrad 7-0-0



ad 6) Účetnízávěrka za rok201,6
Vyvěšeno : 6.2.2Ot7, zastu p ite lé byl i sezn á men i

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

ad 7) Schválenídarů (Mirea dennístacionář o. p. s., Domov u Fontány)
Byl projednán návrh na poskytnutífinančního daru pro Mirea denní stacionář o,p.s., ve výši

5.0OO,- (J. ŠRAJBR); a finančního daru pro Domov u Fontány ve výši 10.000,- (pí. M.
Těšitelová, pí. M. Sobotková).
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili.

ad 8) Veřejnoprávní smlouva 2aI7 - Krajská knihovna v Pardubicích - dotace výměnný fond
Výše peněžních prostředků na nákup literatury do výměnného fondu na rok 2OI7 byla
stanovena 2,- za L občana, dle počtu obyvatel.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili.

ad 9} Rekonstrukce chodníků - výběr dodavatele
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou 5 dodavatelů na rekonstrukci chodníků. Byl vybrán p.

Michal Káles - Choltice, scelkovou nabídkou za 439 024,- včetně DPH, Starosta obce byl
pověřen k uzavření smlouvy o dílo.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. 7-0-0

ad 10} Záměr o prodeji části p.p.č 450139 v k.ú, Brloh u Přelouče
Byla projednána žádost p.V. Míči ohledně možného odkupu části pozemku parc. č 45Ol39
v k.ú. Brloh u Přelouče (plocha, kdy byly skladovány dlaždice).
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a zóměr prodeje pozemku nebyl schvólen. 0-7-0

ad 11) odprodej pozemku p.č.369l7L v k.ú. Brloh u Přelouče.
Na základě žádosti o odkup pozemku parc. č. 369l7L v k.ú. Brloh u Přelouče p. Hlínou za
nabízenou cenu 350 0OO,- (t.j 233,g3 Kč za m2). Zastupitelé tuto zátežitost projednali a

schválili záměr prodeje pozemku za min. cenu 250,-m'. Další podmínky prodeje budou
specifikovány ve vyvěšeném záměru o prodeji obecního pozemku (předkupní právo, termín
zahájení výstavby RD, apod.)
Zastupitelé tuto záležitost projednali a záměr prodeje schvólili.

ad 12) Diskuse
Plánované oslavy obce - seznámení občanů s navrhovaným programem, oprava zvoničky
v Brlohu.

ad 13) Starosta poděkoval přítomným za účast a v ]-9.45 hodin zasedání ukončil.

ově řovate l : vladana Říhová

Starosto:
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ověřovatel: petr somr


