
itelstva obce konaného

dne 27.6.20L9

Zasedání bylo zahájeno v ].8.00 hodin

ÚČast: AleŠ Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, p. Eva Urbanová, p. Josef Loužil,
Omluveni: p. Petr Somr, p, František Hraba

ObČané: dle prezenČní listiny - P. Urban, K. Burešová, J. Pavlíček, J. Bervid, lng. R. Kubátová,
M. Bednářová, M Hejcman

Program:

].. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání a doplnění programu
5. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - na

pozemky p.č.538/7,539lL v k.ú Brloh u Přelouče - kabelové vedení NN
6. Požární řád

7. Výstavba kontejnerového stání v obci
8. Majetkové vypořádání Části pozemku p.č. L27/5 pod čekárnou v Benešovicích a části

P.P,Č L62/L vŠe v k.ú Benešovice u Přelouče (pronájem, nákup - prodej, směna,
odstranění staveb apod.)

9. Diskuse

1O.Závér

Hlasování:0-0-0
pro-protizdržel se

ad 1} Zahájení v ].8.00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaptanová
Zapisovatelka byla navržena a schvólena

ad 3) Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. Josef loužil
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

ad a} Byl přečten a doplněn program zasedání
Zastupitelé program zasedání schválili

5-a-0

5-0-0

5-0-0



ad 5)Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - na

Pozemky p.Č.538/7,539l1v k.ú Brloh u Přelouče - kabelové vedení NN. Jedná se o připojení
e!. energie k norným pozemkům pro rnýstavbu RD

UsnesenÍ: Zastupitelé tuto zóleŽitost projednali a schvólili a pověřílistarostu k uzavření
smlouvy 5-0-0

ad 6| Požární řád - zrušení
Zastupitelstvo obce Brloh projednalo vydání obecně závazné vyhlášky č. t/z}Lg, kterou se
ruší původní Požární řád, který nabyl účinnosti dne 18.3.2009,

Zastupitelé tuto záležitost projednali a OZV schválili. 5-0-a

ad 7} Výstavba kontejnerového stání v obci
Do výběrového řízení na výstavbu kontejnerového stání v obci Brloh se přihlásili dva zájemci:
p. Urválek s nabídkou za 98 809,- s DPH
p. Krejčís nabídkou za 64 t30,- s DPH
Byla vybrána nabídka s nižší cenou,
Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili. 5-0-0

ad 8) Majetkové vypořádání Části pozemku p.ě. t27 |5 pod čekárnou v Benešovicích a části
P.P.Č t62h vŠe v k.Ú Benešovice u Přelouče (pronájem, nákup - prodej, směna, odstranění
staveb apod.}

Paní Kubátová byla seznámena se situací, kterou část obecního pozemku užívá (má
zaplocenou}. Paní Kubátová argumentovala vydržením pozemku dle ust. § 1189 NoZ, s čímž
zastuPitelstvo nesouhlasilo. Obec projevila zájem od odkup částip.p.č. L27/5v k.ú. Benešovice
u PřelouČe, popř. směnu pozemku pod čekárnou, popř. o uzavření nájemních smluv.
Nakonec si zúČastněné strany vzaly čas na rozmyšlenou do 30, 9. 201_9 pro podání návrhů na
řeŠení dané situace, vzhledem k tomu, že se jednání nezúčastnili všichni spoluvlastníci p.p.č.
L2715 v k.ú. Benešovic u Přelouče.

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválíli. 5-04

ad 9) Diskuse
ObČané a zastupitelé byli informováni o nepřidělené dotaci na výstavbu dětského hřiště a
chodníku v Benešovicích.
Byla dohodnuta oprava mostku v Dolích. požadavek na úhradu nákladů za údržbu obecní
zeleně před vlastním domem byla zamítnuta. Pokud někdo nechce udržovat přilehlé obecní
Pozemky před suým RD, zajistí sečení obec, Dále proběhla diskuse na téma: sběr železného
Šrotu, zuýŠení poplatku za u]ožení odpadu na skládku od r.2O2O, zavlažování kurtu, sportovní
akce 13.7.2019.



ad 10) Závěr
starosta poděkoval přítomným za účast a v 19.35 hodin zasedání ukončil,

á", fr-ír^r0
ověřovatel: Eva urbanová

VyvěŠeno 11 -ff?" ;$1l úÚ
§}r Sejmutc

--\------
Zapisovala: Bc. Drahuše Kaplanová

B.LqH


