
dne 6. 4. 2018

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin

Účast: A|eš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Vladana Říhová, Eva Urbanová,

Bc. Drahuše Kaplanová

Omluveni : Petr Somr, lng. Miroslav Jirků

Občané: dle prezenční listiny - K. Burešová, p. J. Loužil,

Program:

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání

5. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Br]oh za rok2O17

a závěrečného účtu

6. Účetní závěrka za rok2:a1-7

7. Směna částí pozemků

8, Veřejnoprávní smlouva - sociálně právní ochrana dětí

9. Finančnídar (Mirea denní stacionář o. p. s., Domov u fontány)

].0. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy provést stavbu

11. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích

12. Výběr dodavatele - fasáda hostince U Vavřince

13. Výběr dodavatele - chodníky v Žitě

14. Diskuse

15, Závěr

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájenív 18.00 hodin

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

ad 3} Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. Vtadana Říhová
Ověřovatelé byli navrženi a schvóleni

5-0-0

5-0-0



Zastupitelé program zasedáníschválili 5-0-0

ad 5l Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2017

a závěrečného účtu
Vyvěšeno: 19.3.2018, zastupitelé byli seznámenis obsahem zprávy a závěrečným úČtem

IJsnesení: Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili zprávu a zóvěrečný účet bez výhrad
5-0-0

ad 6) Účetnízávěrka zarokZ:ol.?
Vyvěšeno: ].9.3. 2018, zastupitelé byli seznámeni
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili. 5-0-0

ad 7) Směna části pozemků
mezi Obcí Brloh, Brloh 69, 53501 Přelouč a p, Jakubem Chudomelem, Mokošín 32, 535 01
Přelouč a sl. Monikou Procházkovou, Mokošín 32 535 01 Přelouč. Část pozemku parc. č.

48812 v k.ú. Brloh u Přelouče, o výměře 18 m2 (nově dle GP č. t7416/20].8 označeného jako
p.p.č. a88/6) za část pozemku parc. č. 488/5 v k.ú, Brlohu u Přelouče, o rnýměře 34 m2 (nově

dle Gp č. L74t6/2018 označeného jako p.p.č. 488|7|jedná se o narovnání hranice
stavebního pozemku. Obec smění část pozemku, který zasahuje do stavební parcely za část
pozemku, který se nachází pod místní komunikací. Podmínky prodeje: bezúplatná směna.
Starosta obce byl pověřen k uzavření smlouvy.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili. 5-0-0

ad 8} Veřejnoprávní smlouva - sociálně právní ochrana dětí
V souladu s § 63 odst. (1) zákona č. L28l2Oa0 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, budou orgány města Přelouče vykonávat přenesenou působnost ve správním
obvodu obce Brloh svěřenou této obci podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších zvláštních právních předpisů, a to
v rozsahu, který by jinak vykonávaly orgány obce Brloh.
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu se obec Brloh zavazuje uhradit městu
Přelouč ročně částku ve výši 1.000 Kč.

Zastupitelé tuto záležítost projednali a schvólili. 5-0-0

ad 9} Schválení darů {Mirea denní stacionář o. p. s., Domov u Fontány)
Byl projednán návrh na poskytnutífinančního daru pro Mirea denní stacionář o.p.s., ve výši

5.0OO,- U. Šnalgn); a finančního daru pro Domov u Fontány ve výši 5.000,- ( pí. M.
Sobotková)
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili. 5-a-0

ad 10} Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy provést stavbu

ČrZ Oistribuce, a.s. zastoupena společností PEN-projekty, s.r.o. uzavřeli smlouvu budoucí o

ziízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. lV-12-20t6942NBl01 název stavby:

Brloh - 369/7t-knn-Vladimír Hlína. Vlastníkem pozemku parc.č.369/29, v k.ú. Brloh u

Přelouče je Obec Brloh. Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného

břemene podle §25 odst.+ energetického zákona. Na pozemku p.č. 369/26 bude ze

stávajícího pilíře vedeno nové kabelové vedení NN, které bude ukončeno do nového



pojistkového pilíře SS3.00, umístěného na pozemku p.č. 369l7t. . ,

Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy. 5-a-0

ad 11} Veřejnoprávní smlouva 2Ot8- Krajská knihovna v Pardubicích
dotace výměnný fond. Výše peněžních prostředků na nákup literatury do výměnného fondu
na rok 201-8 bylstanovena 2,- za L občana, dle počtu obyvatel. Celkem 470,-,
Zastupítelé tuto zóležitost prajednali a schválili. 5-0-0

ad 12} Výběr dodavatele - fasáda hostince U Vavřince
Zastupitelé byliseznámeni s nabídkou 2 dodavatelů na zhotovení nové fasády hostince.
Dle cenové nabídky byl vybrán dodavatel na zhotovení nové fasády p. Radek Hudec, Mokošín
6]., Přelouč, celková cena 145 563,- včetně DPH.
Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy. 5-0-0

ad 13} Rekonstrukce chodníků - výběr dodavatele
Zastupitelé byliseznámeni s nabídkou 3 dodavatelů na rekonstrukci chodníků. Dle dodaných
cenových nabídek byl vybrán p. Robert Kaplan, Brloh 41, celková cena 610 500,- včetně DPH
Starosta obce byl pověřen k uzavření smlouvy.
Zastupitelé tuto zúležitost projednalia schválili. 3-0-2

ad 14} Diskuse
Oprava štítu fasády na obecním úřadu, oprava silnice v Dolích a oprava mostku, úprava
živého plotu na hřišti, pálení čerodějnic, oslavy obce.

ad 15} Závér
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19.30 hodin zasedání ukončil.
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