
Zápis z XV!l. zasedání 1,3l2O17) zastupitelstva obce
konaného dne g.6.2OL7 v zasedací místnosti OÚ

Zasedání bylo zahájeno v ].9.00 hod.
Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Eva Urbanová, Bc. Drahuše Kaplanová,
Petr Somr
Omtuveni: Vladana Říhová, lng. MiroslavJirka
Občané: dle prezenčnílistiny: K. Burešová, p.Bednářová, p. F. Neuman, p. V. Klenka

Program:
1. Zahójení
2. Určení zapisovatele zópisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schvólení programu zosedóní+úprava vložení bodu 70) Smlouva o podmínkóch provedenístavby -
chodník Benešovice
5. Rozpočtové opatření č,1

6. Projednóní prodeje přístupové cesty na pozemku p.č.510 v k. ú. Brloh u Přelouče
7. Smlouvy s ČrZ Oistribuce - kanalizace
8. Smlouva o bezplatném převodu majetku - ÚaVU
9. Sponzorský dar - Potomci zlatého třmene ze Semtěše
70. Smlouva o právu provést chodník Benešovice
77. Diskuse
72. Zóvěr

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájení

ad 2)Yolba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka byla navržena a schvólena 5-0-0

od3l Ověřovatelé Eva Urbanová, Petr Somr
Ověřovatelé byli navrženi a schvóleni 5-0-0

ad 4) Byl přečten, upraven a schválen program zasedání
Zastupitelé doplnili program o bod 70)Smlouva o próvu provést stavbu - Chodník Benešovice a
schvólili program zasedóní 5-0-0

ad 5) Rozpočtové opatření č,1

Vyvěšeno dne 13.6.2017
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a schvólili 5-0-0

ad 6) Zóměr prodeje čósti pozemku p,č.510 v k, ú. Brloh u Přelouče
p, V. Černý podal návrh na odkoupení části přístupové cesty pozemku p.č.510 v k. ú. Brloh u Přelouče
k RD č.p 9. U této cesty se nachází ještě pozerhky p.č. 45, 39/3 a p.č.37 . Pan F. Neuman nesouhlasí
s prodejem z důvodu jediné přístupové cesty na pozemky p.č.37 a 39/3, které by v budoucnu mohly
být využity jako stavební parcela.

Usnesení: Zastupitelé záměr prodeje projednalia prodej pozemku zamítli 5-0-0



ad7| Smlouvy s Črz oistribuce, a.s. - kanalizace
Smlouva o připojení odběrných míst - čerpacích stanic, v rámci stavby Splaškové kanalizace Brloh.
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a smlouvy schvólili

ad8| Smlouva o bezplatném převodu majetku - ÚZSVU
Smlouva o bezúplatném převodu majetku (pozemků parc.č. 540/L,450/37,45o/3s a 525/18 v k.ú.
Brloh) na Obec Brloh
Usnesení: Zastupitelé smlouvu schvólilia pověřilistarostu obce k uzavřenísmlouvy

ad 9| Sponzorský dar - Potomci zlatého třmene ze Semtěše
Sponzorský dar byl navržen v částce 1 500,-
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a dar schvólili

ad 10) Smlouva o podmínkóch provedení stavby - Chodník Benešovice
Zastupitelé se seznómili s návrhem smlouvy s próvem stavby na p.p.č. 158 v k.ú. Benešovice u
Přelouče meziobcíBrloh a Pardubickým krajem.
Usnesení: Zastupitelé smlouvu schvólili a pověřili starostu obce k uzavření smlouvy

ad 11) Diskuse
Zahájení oprav chodníků ve druhé polovině června.

ad 12) Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedánív 19.35 hod. ukončil.

Zapisovala:

a)-"/,aár*U
ověřovatel: Eva urbanová

Vyvěšeno 1 9 -B6- 2017 Sejmuto

4-o-L

5-0-0


