
Zápis z XXll. zasedání (3l2OL8) zastupitelstva obce
konaného dne 2.7.2018 v zasedací místnosti OÚ

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.
Učast Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Eva Urbanová, Bc. Drahuše Kaplanová, V]adana Říhová,
Omlqveni: lng. Miroslav Jirka, Petr Somr
Občané: dle prezenčnílistiny: K. Burešová, p. P.Urban, p, P, Drahokoupilová

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Doptnění programu zasedúní o bod 10, 77 o 72, schvólení programu zasedóní
5. Plún rozvoje sportu
6. Směrnice o naklúdónís osobními údaji
7, Přestupková agenda (navýšení úhrad za projednávání přestupků)
8. Smlouva o poskytnutí dotace z programu ,,Podpora budovóní infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji"
9. Rozpočtové opatření č.2/2018
70. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcnéha břemene
17. Sponzorský dar - Potomci zlatého třmene ze Semtěše
72. Žódost o odkoupení pozemku
72. Diskuse (pronójem obecních pozemků, atd.)
7j. Zóvěr

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1l Zahájení

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

od3) Ověřovatelé Vladana Říhová, Eva Urbanová
Ověřovatelé byli navrženi a schvóleni 5-0-0

ad 4JByl přečten a schválen program zasedání
Zastupitelé schválili program zasedóní 5-0-0

ad 5) Plán rozvoje sportu
Obec Brloh předložila plán rozvoje sportu na období ZOI8-2a25
Usnesení: Zastupitelé tyto záležitosti projednali a schvólili 5-0-0

ad 6/ Směrnice o nakládánís osobními údaji
Pověřena se spróvou osobních údajů byla K. Burešovó o byla vyprocavóna směrnice o naklódóní
s osobními údaji.
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a schvólili 5-0-0



qdl Přestupková agenda (navýšení úhrad za projednávání přestupků)
Město PřelouČ - komise pro projednávóní přestupků přijalo nový přestupkový zákon, z tohoto důvodu
doŠlo k nórŮstu administrativních úkonů přestupkové agendy s účinnostíod 1. 7.2019
Usnesení: Zastupitelé tyto záležitosti projednali a schvúlili 5-0-0

ad 8J Smlouva o poskytnutí dotace z programu ,,Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji"
Předmětem smlouvy ev.č. OKC5R/78/22268 je účelové poskytnutíinvestiční dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na ,, cyklisté vítóni". Ve výši 150 000,-
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a schvólili

ad 9) Rozpočtové opatření č.2/201,8
Vyvěšeno dne 11. 5. 2018
K. Burešová seznámila přítomné se změnou rozpočtových položek.
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležitosti projednali a schvólili 5-0-0

ad 10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Budoucívýstovba ,,Splaškovó kanalizoce Brloh" mezi povodí Labe, stótní podnik a obcí Brloh na
zřízení věcné ho břeme ne.
Usnesení: Zasťupitelé tyto zóležitosti projednali o schvólili

adl1) Sponzorský dar * Potomci zlatého třmene ze Semtěše
Sponzorský dar byl navržen v částce 3 000,-
Usnesení: Zastupitelé tyto zóležiťosti projednali a schvólili 5-0-0

ad12} Žádost o odkoupení pozemku
Podóna ŽÓdost o odkoupení pozemku parc. č, 450/20, 450/22, 450/39 za účelem stavby rodinného
domu se zahradou.
Usnesení: Zastupiťelé tyťo zóležitosti projednoli a zamítli

ad 13) Diskuse
ÚPravo nójemních smluv na užívóní obecních pozemků, prodej obecního volníku, ukončení nójemní
smlouvy hospody U Vavřince, oslovy obce,

ad 11) Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedáníve 20.00 hod. ukončil.

Zapisovala: Bc. Drahuše Kaplanová ověřovatel : vladana Říhová
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