
Zápis z X. zasedání (2l20t6) zastupitelstva obce konaného dne
6.4.2OL6 v zasedací místnosti na OÚ gnLOFl

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.
Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Vladana Říhová, Eva Urbanová, Bc. Drahuše Kaplanová,
Petr Somr, lng. Miroslav Jirka
Občané: dle prezenční listiny:p. J. K|enka, J. Bervid

Program:
7. Zahájení
2. Určení zapisovatele zópisu
3. Volba ověřovatelů zópisu
4. Schvólení programu zasedání
5. Hostinec u Vavřince-výběr dodavatelů ( EZS, střecha, podhledy opod.)
6. Chodník Benešovice- výběr zpracovatele PD
7. Zeleň v obci
8. Diskuse (doptněníosvětlení, cesta na Štrampouch, apod.)
9. Zóvěr

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájení
ad2)Yolba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka byla navržena a schválena 7-0-0

ad3) ověřovatelé Petr Somr, lng. Miroslav Jirka
Ověřovatelé byli navrženi a schvóleni 7-0-0

ad4) Bvl přečten a schválen program zasedání
Zastupitelé schválili progrom zasedóní 7-0-a

od5l Hostinec U Vavřince -výběr dodavatelů (střecha, podhledy, EZS apod.)
Pro poptávkové řízení na uýběr zhotovitele střechy byly osloveny: fa. Alpine střechy Pardubice, fa. p.

KARLÍK Břehy a p. SOUDEK Valy. Z dodaných nabídek byla vybrána nejlevnější nabídka fa, p. KARLÍK

Břehy v celkové výši nákladů 196.370,- s DPH.

Usnesení: Zastupitelé vybrali firmu p. Karlíka a pověřili starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.7-0-0

Byl oslaven p. Straka fa. STAVOPLAST ohledně nabídky na stropní podhledy do sálu. Vyčíslené náklady
jsou 98.071,- s DPH za podhledy + příslušenství a předpokládaná cena montáže 32.000,- včetně
dopravy.
Usnesení: Zastupitelé toto projednali a schválili objednávku. 7-0-0

Zabezpečovací systém celého objektu hospody dle poptávky provede p. Vosáhlo, Jankovice -
předpokládané náklady 36.022,- s DPH,

Usnesení: Zastupitelé tyto záležitosti projednali a schválili. 7-0-0



ad6l Chodník Benešovice
Na zpracování pD stavby Chodníku v Benešovicích podél silnice lll. třídy, bylo osloveno 8 firem a

následně byly předloženy tři nabídky. Byla vybrána nejnižší nabídka p. Večeřové - Lipoltice (GEOVAP

s.r.o pardubice) za 50 ooo,- bez DPH. Předběžné náklady pro zhotovení stavby byly vyČÍsleny na cca

1mil. Kč.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 7-o-o

ad7)Zeleň v obci
Nabídku možného osázení p.p.č. 135/3 v k.ú. Brloh u Přelouče zpracoval p. Černý - zahradnictví

Klešice s realizací výsadby stromů a keřů (výsadba javorů- zelenolisté, červenolisté) cca za 60 000KČ,

Zastupitelé záležitost projednali a zvolili termín až na podzim 2016, kdy jiŽ bude vyřízeno odkoupení

pozemku od p. Formánkové.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 7-o-o

od8lDiskuse
Na základě požadavků občanů bude zpracován návrh na doplnění osvětlení - Štrampouch, BeneŠovice

a Brloh. oprava cesty na Štrampouch - bude připraven návrh na rekonstrukci odvodněnítělesa cesty

a zprůchodnění propustku pod komunikací, Úprava povrchu fotbalového hřiště. P. Šváb byl již 2x

ústně vyzván, aby dal do původního stavu chodník před čp. 20 v Brlohu, po výměně potrubí

vodovodní přípojky. Bude mu zaslána písemná výzva s termínem pro uvedení chodníku do pŮvodníhO

stavu. Další diskuse proběhlo o pojištění majetku obce, kontejneru pro BlO odpad, reklamaci rybníka.

ad 9) Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedáníve 20.35 hod. ukončil.

Ověřovatel: lng. Miroslav Jirka

storosta:
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