
Zápis z Xllt (5 n'0} zastupitelstva obce konaného

dne 9. 11. 2020

Zasedání bylo zahájeno v 19,00 hodin

účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. DrahuŠe Kaplanová, Eva Urbanová,

František Hraba, Josef Loužil

obČané: dle prezenČní listiny - sl. K. BureŠová, p. Šinfeltová, p. Šinfelt

Program:

1, Zahájení

Z. Určenízapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4, Schválení programu zasedání

5. Místníprogram obnovy venkova obce Brloh na období za2t-2026

6. Nákup části pozemku p.p.č.7011 (dle GP č. 186-8212079 díl a) Brloh u PřelouČe

7. Smlouva se SOP - dodatek č,5l2a20
8. Výběr zhotovitele stavby,,Chodník v Benešovicích"

9. Žádost o dotaci na stavbu ,, Oprava místníkomunikace na Štrampouch"

10, žádost o dotace pov pK _ nákup techniky na údržbu zeleně

11. Provozní řád - dětské hřiště

].2, Hostinec U Vavřince - odpuštění nájmu (COVID - 19)

13. Rozpočtové opatření č,3l202a

14. Diskuse

!5.Závér

Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájení v 19.00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová

Zapisovatelka byla navržena a schvólena 7,0-0

ad 3} Ověřovatelé- p. P. Somr a p. E. Urbanová

Ověřovatelé byli navrženia schvóleni 7-0-a

ad 4} Byl přečten program zasedání
Zastu pitelé program zasedóní schválili 7-0-0



ad 5l Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 202!-2026
Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatkŮ a

postupem času opět doplňovat, upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální
finanční možnosti obce. Program stanovíjednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj

obce v rámcijejí architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a

kulturně společenského života.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólíli

ad 6J Nákup části pozemku p.p.č.7011 (dle GP č. 186-82l2OL9 díla} Brloh u PřelouČe
p. čtvrtníček o. nabídlobciodkup částipozemku p.č. 70lLv k.ú. Brloh u PřelouČe, na které

se nachází obecní komunikace, v celkové uýměře 177m2, za cenu, za kterou pozemek

s partnerkou nabyl- 400,- m2

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili 7-0-0

ad 7} Smlouva se SOP dodatek č.5/2020
Změna smlouvy s účinností od 1. 10. 2020 se týká narr,ýšení počtu kontejnerŮ 1 ks - na papír

v Benešovicích se svozem lx za 14 dnů.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválíli.

ad 8} Výběr zhotovitele stavby,, Chodník v Benešovicích"
Do uýběrového řízení na zhotovení stavby se přihlásilo celkem 7 firem:

TES spol. s r. o. Čáslav celkové náklady 1.310.384,79 Kč

Agrostav Pardubice celkové náklady 1.335.009,21 Kč

JUNIT CZ s,r.o. Pardubice celkové náklady 1.550.43465 Kč

NOVOSTAV s.r.o. Hradec Králové celkové náklady 1.652.683,87 Kč

M-STAV s.r.o. Pardubice celkové náklady 1.693.769,40 Kč

M|ROS a.s. Pardubice celkové náklady 1.833.178,64 Kč

DIAŽBA Vysoké MYto celkové náklady t.874.2o2,55Kč
Z dodaných nabídek byla vybrána firma pro zhotovení stavby TES spol. s r. o. Čáslav.

Zastupitelé tuto zóIežitost projednali a schvólili. 7-0-0

ad g} Žádost o dotaci na stavbu,,Oprava místní komunikace na Štrampouch"
Na Ministerstvo pro místnírozvoj ČR bude podána žádost na dotaci z programu Podpora obnovy

místních komunikací, na akci zaměřenou na obnovu místní komunikace a jejich součástídle zákona Č.

L3lLgg7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisŮ. Dotace je poskytována aŽ do

výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů obce.

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili.

ad 10} Žádost o dotace POV PK - nákup techniky na údržbu zeleně
Bude podána žádost na nákup techniky (doplnění a obnova strojů) na držbu zeleně v obci.

Zastupitelé tuto zóležítost projednali u schválili. 7-0-0

ad 11l Provozní řád - dětské hřiště
K nově vybudovanému dětskému hřišti u hostince byl stanoven provozní řád, který bude na

hřištivyvěšen.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

6-1--0

7-0-0

7-a-a

7-0-a



d 12} Hostinec U Vavřince - odpuštění náimu (COVID - 19}

Prominutínájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 1 a č,p. 13 Brloh paní Danuši
Šinfeltové, bytem Brloh 25, z důvodu nemožnostivyužívat pronajímaný prostor pro účely
stanovené v nájemní smlouvě, a to po dobu platnosti nařízení vlády souvisejícího s Covid -
19.

Zastupitelé tuto záležitast projednali a schválili. 7-a-0

ad t3) Rozpočtové opatření č.3l2O20
Rozpočtové opatření bylo navýšeno o předpokládané finančnívýdaje na nákup pozemku

č.7O/L a sběr a svoz komunálního odpadu.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólifi. 7-0-0

ad la} Diskuse
Nesvítící světla na hrázi.

ad 15} Závět
Starosta poděkovalpřítomným a ve 20.20 hodin zasedání ukončil.

\s-Ň-x-l.-or"§\--------------\

Zapisovala: Bc. Drahuše Kaplanová

6"/ 't*/"*;
ověřovatel : Eva urbanová
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Pře

VyvěŠeno 2ú,í1-2820 Sejmuto


