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zasedá ní (312020) zastupitelstva obce
konaného dne 26. 6.2O2O v zasedací místnosti OÚ

Zápis

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.
Účast: A. Drahokoupil, E. Urbanová, Bc. D. Kaplanová, F. Hraba, J. Loužil, P. Somr,

Omluven: lng. L. Minařík
Občané:dle prezenčnílistiny: J. Pavlíček, M. Dobruský, V. Klenka, J. Šváb, M. Chudobova,
M. Malá, J. Šinfelt,o. Šinfeltová, M. Volejníková, K. Burešová

E.

Volfová,

Program:
1-.

Zahájení

2, Určenízapisovatele zópisu
j. Volba ověřovatelů zápisu
4, Schvólenía doplnění programu zasedóní
5, Zóměr pronájmu hostince U Vavřince.
6, Dodatek k smlouvě o naklódóní s o|dpady
7. Núkup kalového čerpadla

8. Diskuse
9. Zóvěr
Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se
ad 1) Zahájení

ad2)Yolba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka byla navržena a schvólena

6-0-0

ad3l Ověřovatelé F. Hraba, J. Loužil
Ověřovatelé byli navrženia schvóleni

6-0-0

ad4)Byl přečten doplněn a schválen program zasedání
Zastupitelé schválili program zasedání

6-0-0

adí) Zóměr prondjmu hostince U Vavřince
Na pronájem hostince se přihlásili dva zájemci p. Šinfeltová a p. Novotná Horáková.
p. Šinfeltová byla zastupitelivybrána jako nový provozovatel hostince od I.7.2O2O
lJsnesení: Zastupitelé tyto záležitosti projednali a záměr pronójmu schvólili, Starosta byt pověřen
k uzavřenísmlouvy o
6-0-0

pronójmu

ad6) Dodatek k smlouvě o noklódónís odpady
Dodatek č,4l2O2O k smlouvě č.07lO2 o nakládání s odpady mezi Obcí Brloh a SOP a.s. Přelouč
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednoli o schválili.
6-0-0

ad7| Nókup kalového čerpadla
Nákup kalového čerpadla od fa. PAVL|ŠaHARTNAM v částce 17. O8t,- a nářadí.
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

6-0-0

ad 8) Diskuse
- úprava komunikace v ŽrĚ (obrubníky podél silnice), úprava struhy a propustě na TRNoVÉ HRÁZl
(majitel pozemku je p. Stárek), nové informačnítabule na BRLoŽSKÝ LoM - p. Smutek, prodej
turistických známek, dotace na dětské hřiště - 80.000,-, štěkání psů, svod vody z hostince, podaná
Žádost o opravu cesty na Štrampouch, návrh na případnou sbírku pro jiné obce nebo subjekty
v případě povodní.
ad 9) Starosta poděkoval přítomným za účasta zasedáníve 20.15 hod. ukončil.
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