
Zápis z Xlll. zasedání (5l20L6) zastupitelstva obce konaného dne
2L.!o.2O15 v zasedací místnosti na OÚ gnloFl

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Vladana Říhová, Eva Urbanová, Petr Somr, lng. Miroslav
Jirka
Omluvena: p. Bc. Drahuše Kaplanová
Občané: dle prezenční listiny: p. J. Klenka, p. J. Bervid, p. Jana Somrová, p. K. Burešová

Program:

1. Zahájení
2, Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Rozpočtové opatření 201,6 - č,7
6. Smlouva o zřízení věcného břemene Obec Brloh-Energoland spol. s.r.o,

7. Hostinec U Vavřince (zavedení EET)

8. Peněžní dar Baby Box
9. Diskuse (obecní rybník, přemístění kontejnerů na tříděný odpad, atd.)

10.Závér

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájení

ad2)Yolba zapisovatele - p. Vladana Říhová
6_0-0Zapisovatelka byla navržena a schvólena

ad3) Yolba ověřovatelů zápisu - navrženi p. Eva Urbanová, lng. MiroslavJirka
Ověřovatelé bylischvóleni 6-0-0

adQByl přečten, projednán a schválen program zasedání
Zastupitelé schvólili progrom zasedóní 6-0-0

ad\) Rozpočtové opatření 2076 - č.7
Změnu rozpočtových položek přednesla p. účetní K. Burešová, viz. příloha vč. schválených změn

(výsadba zeleně - stromy proti Formánkovým, oprava místního rozhlasu, dar na nový Babybox v

Pardubicích).
Usnesení: Zastupitelé rozpočtové opatření projednali a schválili. 6-0-0

od6l Smlouva o zYízení věcného břemene Obec Brloh-Energoland spol. s.r.o.

Jedná se o uzavřenísmlouvy o zřízenívěcného břemene - služebnosti s ozn. |V-L2,2OL3965/VB2,

Brloh u přelouče - knn Hejcmanová. Dotčeným pozemkem obce je p.p.č,369126 v k.Ú. Brloh u
přelouče - místní komunikace. Z předmětného zařízení mohou b,it v budoucnu napojeny sousední

stavební parcely v majetku obce. Zastupitelé návrh smlouvy projednali.

Usnesení: Zastupitelé smlouvu schválili a pověřili starostu obce k uzavřenísmlouvy. 6-0-0



ad7) Hostinec U Vavřince (zavedení EET - elektronická evidence tržeb) l. '
Aby byl moŽný provoz hostince U Vavřince i po Lt2,2O16 vyvstala nutnost vybavit provozovnu
systémem elektronické evidence tržeb. Po konzultaci s provozovatelkou hostince byl navržen nákup
systému DotykaČka (DotykaČka ]-4" s 80 mm tiskárnou + příslušenství, Dotykačka mobilní 8" s 80 mm
tiskárnou, vČetně zaškolení a zprovoznění celého systému v celkové výši dle cenové nabídky č. 83460
-22934,34 Kč (vč. DPH). Nákup potřebného programu bude hradit provozovatelka hostince.

Usnesení: Zastupitelé nákup systému Dotykačka schválili. 6-0-0

ad8)Peněžní dar Babybox Pardubice
Obec byla požádána provozovatelem sítě Babyboxů o finanční
v Pardubicích. Navrhnuta částka 3000 Kč.

Usnesení: Zastupitelé da r schválili.

příspěvek na nový Babybox

ad 9) Diskuse
a) ZastupitelŮm byla podána informace o průběhu jednání o záruční opravě hráze rybníka. Bude

poŽadováno sepsání písemného vyjádření dodavatele stavby k opravě (co a kdy se bude
dělat).

b) Přemístění odpadních kontejnerů na tříděný odpad ze současného stanoviště, do ,,zálivu na
pravé straně komunikace mezi hostincem a bývalým obchodem. Bude zpevněn povrch a
provedeno ohrazení do L.

c) Znovu umístění,,vítacích cedulí" bude provedeno na jaře 2Ot7.
d) Bude zadána montáž lamp dle vybraného zhotovitele na minulém zastupitelstvu.
e) PoruŠení vyhlášky o zákazu podomního prodeje - obec bude obviněného pokutovat. obec

vydá letáČek, ve kterém doporučí starším spoluobčanům, jak se v obdobných situacích
zachovat.

f) Starosta obce poděkoval hasičům, p. E. Urbanové a dalším zúčastněným za zajištění akce
,,Trilobit".

g) Dne 3.12.2016 proběhne mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromečku - by|y
probrány detaily akce.

h) Starosta informoval zastupitele o jednánís majiteli pozemku vedle místa pro shromažďování
bioodpad u (naproti Volfovým), z důvodu odkupu neudržovaného pozemku.

i) OdstraněnísmrkŮ v ulici,,V žitě" (jejich hodnota vs. výměna za řezivo na lavičky; apod.)
j) Plánováníobecních oslav - založení obce, rodáci, atd. - rok 2018.

ad 10)Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedáníve 20.10 hod. ukončil.

//,
Zo pisova la : Vlada na Řítrová

Ověřovatel: lng. Miroslav Jirka

r_eu

,Přr:}, {}3

avěřovatel: Eva urbanová

Starosta:

Vyvěšeno 3 í -10- 2016 Sejrnuto



Schválilo: zastupitelstvo obce

Rozpočtové opatře ní č. 7 l 2OL6

#ú

trř§'

0000 L721 Daň z příimu právnických osob 45 000
0000 LIL1 Daň z příjmu fyzických osob 14 000

0000 L2tt DPH 10 000

0000 1351 odvod z loterií 2 000

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 20 000

0000 4tLT Transfer - volby 31 900

3613 23L0 Příjmy z prodeje majetku - plechy z hospody 3 200

3639 2I3I územní rozvoi - pronáiem pozemků 4200o
3613 2I37 Nebytové hospodářství - pronájem pozemků -42o0o
3639 2tL1, Územní rozvoj - poskytovánísl. (loni zápočet Liponova) -24 500

3725 23t0 Zneškodňování kom. odpadů 1 500

6771 2324 přiiaté náhradv - Laušmanová 2 000

2272 5139 Silnice - nákup mat. - šotolina Štrampouch 800

22t2 5169 Silnice - ostatní služby -800

61],5 502t Volby - platy 7 700

6115 5139 volbv - materiál 23 100

6115 5I75 volbv - pohoštění 1 200

6115 5I]3 Volby - cestovné 500

3319 504], Kultura - OSA -4 500

3319 5169 Kultura - nákup ostatních služeb 17 000

3319 5775 Kultura - pohoštění (vánočky, svařák) 2 500

3319 5737 Kultura - DDHM (mikrofon, světla) 5 000

334t 5L7L Rozhlas - opraw 17 200
34L2 5166 Sportovní zařízení - projekt -35 000

34L2 5L7L Sportovní zařízení - opravy -15 000

3427 5L37 Dětiamládež-DDHM -10 000

3613 5L37 Nebvtové hospodářství - DDHM 50 000

3613 5169 Nebytové hospodářství - ostatní služby 20 000

3613 517! Nebytové hospodářství - opravy -93 000

3613 5154 Hospoda - zálohv EE 1-5 000

3613 27L7 Hospoda - zálohv 15 000

3639 5021 územn rozvoj - platy 5 000

3639 5139 územn rozvoj - materiál (barvy - světla, zábradlí, plot) 5 000

3639 5169 Uzemn rozvoj - ostatní služby 5 000

3639 517I Uzemn rozvoj - opravy 13 000

3745 5139 Zeleň - nákup materiálu (výsadba stromů) 60 000

3745 502I zeleň - platv 20 000

3745 5156 Zeleň - PHM 3 000

3745 5169 Zeleň - ostatní služby 5 000

3900 5222 Služby pro obyvatelstvo - NlV transfer (babybox) 3 000

celkem 120 100 Kč 120 100 Kč

Brloh 21. 10. 2016

Vyvěšeno 3 1 -10- 2016
Sejmuto

Paragraf Foložka Text Příirnv Výdaie


