
is z VII 6l20I9
konaného dne 21. 12.2019

Zasedintbylo zahájeno v 18:00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minařílq Eva Urbanová, František Hraba, Josef Loužil,
Petr Somr

Omluveni: Bc. Drahuše Kaplanová

občané: dle prezenční listiny * Bc. Krislina Burešová,Yáclav Klenka, Ing. Jiří Šinfelt, Josef
pavlíček, Vladimíra Pavlíčková, Pavel Urban, Luboš Bureš, Miroslav Jeníěek

Program:

1. Zahé$eni
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Směna částí pozemků p. p.č. L62lI za část p. p. č. I27l5 v k. ú. Benešovice u PřelouČe

6. Smlouva o zíízeni věcného břemene - služebnosti * Brloh, p. č. 369/knn

7. OZV Il20I9 - o místním poplatku ze psů

8. Náklady za odpady 2al9
9. Dodatek č.2l20I9 ke smlouvě č,07l02 - odpady SOP
10. Dodatekč,112020 ke smlouvě č.0]l02 - odpady SOP
11. ozy 2l20I9 - o místním poplatku zaproyoz systému shromaŽďovánÍ, sběru,

přepravy, třídění, lryužíváni a odstraňování komunálních odpadů.

12.Plán účetních odpisů na rok 2020

13. Plánované investiční akce na rok 2020

14. Sponzorské dary na rok 2020

15. Návrh rozpočtu na rok 2020
16. Inventura
17. Návrh střednědobého ýhledu rozpočtu 2020-2024

18. Změnaúzemního plánu obce Brloh
19. Diskuse
20. Závěr

Hlasováni:0-0-0

Pro-Proti-Zdržel se

Vyvěšeno Sejmuto

itelstva



ad,1) Zahájení v 18:00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Zapisovatelka byla navtženaa schválena 6-0-0

ad 3) Ověřovatelé - p. Josef Loužilo p. František Hraba

Ověřovatelé byli nawženi a schváleni 6-0-0

ad 4) Schválení doplněnóho programu zasedání.

Zastupitelé program zaseďéní schválili. 6-0-0

ad 5) Směna části pozemku p. p. č. 16211, začíst p. p. č. 12715 v k ú. Benešovice

u Přelouče.

Oznámení o záměru směny částí pozemků bylo zveřejněno od 5.12.2019 až do konaní
zastupitelstva. Zitmér směny částí pozemků mezi Obcí Brloh, Brloh 69,535 01 Přelouč a
panem Janem Kubátem, Benešovice 8, paní Ing. Radomilou Kubátovou, Benešovice 8 a paní
Michaelou Bednařovou, Bezdíčkovall75,530 03 Pardubice - Bílé Předměstí.

- část pozemku parc. č. t62l1v k. ú. Benešovice u Přelouče, o výměře 251m
čtverečných (nově dle GP é.66-21905312019 ozračeného jako 16211 díl a) za

- část pozemkuparc.č. l2l15 v k. ú. Benešovice u Přelouče, o ýměře 236 m
čtverečných (nově dle GP č.66-2190532al9 označeného jako p.p.č.127l6)

Jedná se o naťovnání majetkoprávních váahů (směnu pozemků). Pozemek pod čekárnou a
okolo ní získá do vlastnicťví Obec Brloh. Část původní cesty p.p.č.t62l1v k. ú. Benešovice u
Přelouče, která částečně vstupuje do uceleného pozemku soukromého vlastníka, obec za
pozemek pod ěekrirnou a okolo ní smění.

Podmínky prodeje: beáplatný převod.

předmětné pozemlcy vzrrikly na základě geometrického planu č.66-2l9afiDal9

Usnesení: Zastupitelé fiío záIežitost projednali a schválili. Starosta obce byl pověřen
k sepsání darovací měnné smlouvy.

6-0-0

ad 6) Smlouva o zřízenívěcného břemene - služebnosúi - Brloho p .č. 369t72l<rrn

Jedná se o přípojku elekťiny k parcelnímu ěíslu369172 v k.ú. Brloh u Přelouče.

Usnesení: Zastupitelé smlouvu projednali, schválili a starostu pověřili uzaťením.
6_0-0

ad7) OZY U2at9 - o místním poplatku ze psů

Zastupitelé novotl vyhlášku projednali, vyhláška se mění z důvodu změny zékonao obcích,
cena poplatků zůsává stejná.
Usnesení: Zastupitelétuto záleťftost projednali a schválili. Obec vyhlášku vydá. 6_0_0



ad 8} Náklady za odpady 2019

§tarosta informoval přítomné o množství vyprodukovaných odpadů a o nákladech najejich
likvidaci. Obec vybrala na poplatcichza-popelnice" od občanů 117 000Kč. Za likvidaci
odpadů zaplatíIa240 000Kč, Na odměnách za řídění odpadu od _Ekokomu obdržela obec

33 000 Kč.

Usnesení: Zastupitelé tyto informacevzali na vědomí.

ad 9) Dodatek č.2/2019 ke smlouvě č. a7fi2 - odpady SOP

Starosta seznámil zastupitele s Dodatkem č.212019 ke smlouvě ě. 07l02

Usnesení: Zastupitelé §,lto záležitost projednali a schválili. 6-0-0

nd10) Dodatek é. 1l202a ke smlouvé é. a7 la2 - odpady SOP

Starosta seznámil zastupitele s Dodatkem č. Il2020 ke smlouvě č. a7l02. Váledem
k násobnómu navýšení poplatku za sběr separovaného odpadu na obyvatele, proběhla diskuse

o snížení poětu nádob na separovaný odpad. Dle jednání se SOP a.s. bude předložen

zastupitelstvu k projednání nový návrh dodatku

adll) OZY 2na19 - o místním poplatku za provoz systému shromaŽďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelé novou vyhlašku projednali, vyhlráška se mění z důvodu změny zékona o obcích,

Zasfupitelé projednali qfši ceny za poplatník4 ve váahu k dodatku č. U2a20, z kterého

vyplývá vymamné naqýšení nákladů na likvidaci produkovaných odpadů (ccabez úpravy
dodatku ó.1l20Z0 by se jednalo ažo 100 000Kč). Z tohoto důvodu se roáodli zastupitelé

narnýšit cenu místního poplatku ze ,popelnice'o o 100Kč na poplatníka. Přesné znéruvíz. OZY
é.2l20l9.

Usnesení: Zastupitelé ttlto zéleiltost projednali a schválili. Obec vyhlášku vydá. 6-0-0

adl2\ Plán účetních odpisů na rok 2020

K. Burešová sezrámila zastupitele s plánovanými účetními odpisy pro rok 2020.

Usnesení: Zastupitelé tuto zá\ežitost projednali a schválili. 6-0-0

ad13) Plánované investiční akce na rok 2020

Podana žádost o dotaci na chodník v Benešovicích. Byla podána žádost na dotaci z programu

obnovy venkova Pardubického kaje - qýstavba dětského hřiště u hostince v celkovém
nákladu 250 000,- Kč. Využitelnost sauny - nezbytné úpravy pro možrý pronájem budovy.
Vybudování workoutového hřiště u tenisového kurtu. Na tuto akci obec pažáďáo dotaci
prosťednictv ím PŽHpaní Korejtkové.

Usnesení: Zastl:piteLé tulo zálrcžítost projednali a schválili. 6-0_0



ad14) Sponzorské dary na rok 2020

Byl projednan náwh na poskytnutí finančního daru pro Mirea denní stacionař o.p.s., ve qiši
5.000,- (J.Šrajbr) a ťrnančního daru pro Domov u fontány ve qýši 5.000,-(pí Sobotková), diile
pro V. klenku ve qiši 15 000,- a J. Volejníka ve qfii 15 000,-, Šamani Benešovice 10 000,-

Usnesení: Zastupitelé tuto zaležitost projednali a schvrilili. 6-0-0

ad15) Návrh rozpočtu na rok 2020

Vyvěšeno na úřední desce ad2.12.2019 do dne konání zasfupitelstva. K. Burešová sezrámila
s náwhem nového rozpočtu, kterY je schodkový.

Usnesení: Zastupitelé t1,1to záIežitost projednali a rozpočet schválili. 6-0-0

ad16) Inventura

Inventurní komise bude provádět fuzickou inventuru od 4.1. 202a anásledně dokladovou
inventuru 11.1.2020.Inventura bude dokončena k 25.1 202a. Proškolení komise proběhne 30.

12.2019.

Složení invenfurní komise: předseda Eva Urbanová, členové Aleš Drahokoupil, Ing, Luboš
Minařík, Bc. Kris!ýna Burešová.

Usnesení: Zasb,lpíteléfilto zéúežitost projednali a schvrá]ili. 6-0-0

ad17) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020a024

Vyvěšeno na úřední desce ad2.1,2.2019 do dne konání zastupitelstva. K. Burešová seanámila
s finančním planovráním na nejbližší období.

Usnesení: Zastupitelé t'ía záůežitost projednali a l}hled rozpočtu schválili. 6-0-0

ad18) Zména úzenního plánu obce Brloh

Obec Brloh vydává Opaťení obecné povahy č.ll2019

Zastupitelstvo obce Brloh, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (drile je

,,stavební zá.koď)zapoužití § 43 odst.4,§54 odst.2 a § 55 odst.6 stavebního zikona,ve spojení
s § 55b stavebního zékon4 § 13 apřílohy č. 7 vyhlašky č.500?aa6 Sb., o územně analytic§ich
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pliánovací činnosti, ve
měns, pozdějších předpisů, § 171 až t74 zékorra č. 500/2004 Sb., správní řáÁ, ve anění
pozdějších předpisů anazékJadě pořízené územně plánovací dokumentace vypracované firmou
A-PROJEKT Pardubice §.r,o., kíerou autorizoval Ing. arch. Pavel Tománek

rydává Změnu č. 1 územniho plánu Brloh, kterou se mění Územní plrán Brloh.

ad19) Diskuse

Efektivnost jednotliqých nádob na §eparovaný odpad.

ad20) Závér

5_0-1



Starosta poděkoval přítomným, popřál všem krásné svatky. Ve 20:00 hodin zasedání ukončil.

ú/4 /Á,é-*"C

Zapisovatelka: Eva Urbanová

Jerl* W_

Ověřovatel: František Hraba

Ověřovatel: Josef

Starosta: Aleš


