
Zápis z XtX. zasedání (5l2O17) zastupitelstva obce konaného dne

L5. L2.2Ot7 v malém sále hostince U Vavřince

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, lng. Miroslav Jirka, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva
Urbanová, Petr Somr

omluveni : vladana Říhová

Občané: dle prezenční listiny: Bc. K. Burešová, p, M. Jeníček, p,J. Bervid, p. V, Klenká, p. V.
Marek, p. L. Bureš, paní R. Burešová

Program:

t, Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Dodatek č. I|2OI8 ke smlouvě č. 07lO2 - odpady SOP

6. Náklady za odpady -2017
7. Rozpočtové opatření 2OI7 č.3
8. Návrh rozpočtu na rok 20].8

9. Plán účetních odpisů na rok 2018
10. RybářskÝ rád 2OI8 - schválení
11. JSDH - zřizovací listina
12. Požární řád obce
13. Rozpočtové opatření - pravomoc starosty, akcie Bus Chrudim
]-4. Plánované investiční akce na rok 20].8

].5. lnventura
16. Sponzorské dary - sport
17. Diskuse
18.Závér

Hlasování: 0-0-0

Pro-Proti-Zdržel se



ad].)Zahájení

ad2) Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Zapisovatelka byla navržena a schválena

ad3) Ověřovatelé p. Bc. Drahuše Kaplanová, p. Petr Somr

Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

ad7) Rozpočtové opatření 2077 - č.3

K. Burešová seznámila přítomné se změnou rozpočtových položek.

Usnesení: Zastupitelé tyto záležitosti projednali a schválili

ad8) Rozpočet obce na rok 2018. Viz příloha

Usnesení: Zastupitelé rozpočet schválili

ad4) Byl přečten a schválen program zasedání

Zastupitelé schválili program zasedání 6-0-0

ad5) Dodatekč.L/2oL8 ke smlouvě č.07lO2-odpadySOP. Zastupitelé byliseznámeni stímto

dodatkem. Jeho předmětem je svoz komunálních odpadů a sběr tříděných odpadŮ.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0

ad6) Zastupitelé byly seznámeni s výší nákladů za likvidaci odpadŮ v roce 2OL7. Cena poplatkŮ

podle vyhlášky tl2}t6 zůstává beze změn.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost vzaly na vědomí. 5-0-0

6-0-0

6-0-0

6-0-0

6-0-0

ad9) plán účetních odpisů na rok 2018 byl předloŽen p. Bc. Kristýnou BureŠovou

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0



ad10) Z důvodu zarybnění Mlýnského rybníka byl schválen rybářský řád

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0_0

ad11) JSDH - zYizovací listina

V souladu s ustanovením § 68 odst, 1a § 65 odst. ]. písm. c), zákona č. 133/1.985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 2. vyhlášky č.247l2OO1 Sb., o organizaci a

činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č, 22612005 Sb., Obecní úřad v Brlohu

zllzuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Brloh (JSDH Brloh). Jednotka sboru

dobrovolných hasičů obce Brloh je zřízena ke dni S. ÍZ.2OL7 a navazuje na činnosti jednotek

požární ochrany z předchozího období.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0

ad12) Požární řád obce - z důvodu nových požárních předpisů byl schválen nový požární řád

obce.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 6-0-0

ad13) a) Rozpočtové opatření- pravomoc starosty,

b)Akcie BUS Chrudim

Pravomoc starosty- schvalování na paragraf výdaje.

Zastupitelům bylo sděleno, že vlastníme 25 kusů akcií zroku 2000 ČSnO gUS Chrudim

v hodnotě 1O0O Kč za jednu akcii. Jelikož firma už neexistuje, byly jsme požádání správcem

majetku předložit potřebné dokumenty, které se bohuželzatím nenašly, nám bude zmiňována

částka vyplacena.

Usnesení: a) Starosta má pravomoc schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření, jimiž dochází

ke změnám závazným ukazatelů rozpočtu obce, a to v rozsahu u výdajů na jednotlivé paragrafy

do částky 25 000 Kč a u příjmů neomezeně.

6_0-o

b) Zastupitelé celou záležitost ohledně akcií projednali a pověřili starostu k dohledání
potřebných dokumentů. Pokud se potřebné dokumenty nedohledají, bude celková částka

odepsána z majetku obce.(Před vyhotovenítohoto zápisu byly potřebné dokumenty nalezeny)

ad14) Plánované investičníakce v roce 20].8

6-0-0

.',



a) chodníky v Žitě (bylo zažádáno o dotace Pardubický kraj}

b) zázemí na tenisovém kurtu (pokud vypíše Pardubický kraj vhodný dotační titul, je

starosta obce pověřen podat žádost o dotaci a uzavřít smlouvu)

c) fasáda na hostinci U Vavřince

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0

ad15) Zastupitelům byl předložen návrh členů inventarizační komise

Předseda: Eva Urbanová

Členové: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Kristýna Burešová

lnventura bude probíhat od 2.I.2Ot8 do 15.1.2018. Kontrola hmotného a nehmotného
majetku.

Usnesení: Zastupltelé tuto záležitost projednali a komisi schválili. 6-0-0

ad16) Sponzorské dary - sport

a) Vojtěch Klenka - 15 000,- Kč

b) Jiří Volejník - 3.0 000,- Kč

c) Šamani Benešovice - 10 0OO,- Kč

Usnesení: Starosta byl pověřen k vypracování darovacích smluv, dle výše uvedeného návrhu.
Zastupitelé tuto záležitost schválili.

adL7) Diskuse

Pan starosta poděkoval přítomným a popřál krásné vánoční svátky.

ad18) Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod,

fr"/ ftÁ-*^?
Zapisovala: Eva Urbanová

Ověřovatelka: Bc. Drahuše Kaplanová

6-0-0

ověřovatel: petr somr
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Prezenční listina přítomných
zasedáni zastupitelstva obce dne: 15.I2.20I7

Aleš

Luboš

Miroslav

Vladana

Eva

Petr

Drahuše

Drahokoupil

Minařík

Jirka

Ríhová

Urbanová

Somr

Kaplanová
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