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Zápis z XXV]I {1 '^n20l zastupitelstva obce kon'q!ého
Cne 1.7.2. 2020
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin
Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva Urbanová,
Josef Loužil, František Hraba

omluven: petr somr
Občané:dle prezenčnílistiny
p. Chudobová, p. Šinfelt
Program:

1.
2.
3.
4.

-

p. Šinfeltová, p. Malá, p. Volejníková, p.Volfová,

Zahájení
Určenízapisovatele zápisu
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení a doplnění programu zasedání

5. Dodatek smlouvy o nakládání s odpady
6. Smlouva budoucí o zřízenívěcného břemene - dohoda o umístěnístavby
7. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích
8. Diskuse
9. 7ávér
Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájení v ].8.00 hodin
ad 2} Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka bylo navrženo a

6-0-0

ad 3) Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. Josef Loužil
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

6-0-0

ad 4) Byl přečten a doplněn program zasedání
Za stu pite l é prog ra m za sed ó ní schvó l i l i

6-0-0

schvólena

d 5} Dodatek smlouvy o nakládání s odpady
Dodatek č.2 k smlouvé č. O7 /O2 o nakládání s odpady v obci Brloh ze dne 28.3.2002

Zastupitelé byliseznómenia dohodu

schvólili

5-0-1

ad 6} Smlouva budoucí o zřízenívěcného břemene a dohodu o umístění stavby

Črzoistribuce,

a.s. zastoupena společnostíPEN-projekty, s.r.o. uzavřeli smlouvu

budoucío

zřízenívěcného břemene a dohodu o umístěnístavby č. lV-12-202O1,1L/VB/0]. název stavby:
Brloh k.č.448l28-nn, knn. Vlastníkem pozemku parc.č.49tlL, v k.ú. Brloh u Přelouče je obec
Brloh. Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízenívěcného břemene podle §25
odst.4 zákona č,458/ZOOO Sb. energetického zákona. Na pozemku bude zřízena stavba

distribučnísoustavy.
Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy.

6-0-a

ad 7) Veřejnoprávní smlouva 2020 - Krajská knihovna v Pardubicích
dotace výměnný fond. Výše peněžníchprostředků na nákup literatury do výměnného fondu
na rok 2020 bylstanoven na2,- za 1 občana, dle počtu obyvatel. Celkem 442,-.
6-0-a
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili.

ad 8l Diskuse
Renovace parket v hospodě, úprava silnice na Štrampouch, velikonočníbříza
ad 9} Závěr
Starosta poděkoval přítornným za účasta v 19.00 hodin zasedání ukončil.
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ověřovotel: Eva urbanová

