Zápis z XIV (712020) zastupitelstva obce
konaného dne 18. 12.2020
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin na OÚ.

Účast: AleŠDrahokoupil, Ing. Luboš Minařík. František Hraba, Petr Somr, Bc. Drahuše
Kaplanová (18:15 h.), Josef Loužil, Eva Urbanová
Občané:dle prezenčnílistiny

-

Bc. Kristýna Burešová

Program:

l.

Zabájení
2. Určenízapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4, Schválení programu zasedéní
5. Dodatek č. Il2021ke smlouvě ě.07102- odpady SOP
6. Dodatek k programu obnovy venkova na období 202l -2026
7, Rozpočtovéopatření č. 4
8. Plan účetníchodpisů na rok 2021
9. Plánované investičníakce na rok202l
10. Sponzorské dary narok2}Zl
1 l. Návrh rozpočtu na rok 2021
12. Inventura
l3. Diskuse
14. Závěr
Hlasování: 0-0-0
Pro

- Proti - Zdržel se

adl) Zahájení v l8:00 hodin
ad2) Volba zapisovatele

-

p. Eva Urbanová

Zapisovatelkabylanavržena
ad3) Ověřovatelé

-

aschválena

6-

0-

p. Josef Loužil, p. František Hraba

Ověřovatelé byli navrženi a

schváleni

6-0-0

ad4) Byl přečten a doplněn program zasedání

Zastupiteléprogram

0

zasedáníschválili

adS) Dodatek č. 1t2021ke smlouvě č. 07t02- odpady SOP

6-0-0

Starosta seznánril zastupitele s Dodatkem
č. 1/2021 ke srnlou vě

Usnesení: Zastupitelé tuío záležitost projednali

a

č.0?/02,

schválili,

6

-

0

7

_

7

-

-

0

ad6) Doplnění programu obnovy venkova
na období 2027 - 2026
ÚdrŽba zeleně (bod 13) obec Brloh plánuje
v pruběhu šesti let nákup nové techniky
pro
ÚdrŽbu veřejné zeleně a Úklid obecních
pozemků, Možnézdroje dotací jsou: poUpK,
SFŽP,MMR , pŽHapod.
UsnesenÍ: Zastupitelé tuto záleŽitost projednali
a schválili. (p. Kaplanová l8:

ad7) Rozpočtové opatření č.4t2020

i5)

zastupitelé byli seznámeni se změnami
v rozpočtu, které přednesla k. Burešová
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projedna]i
a

schválili.

ad8) Plán účetníchodpisů na rok 2021

k, Burešová seznámila zastupitele

a

_

0

a

-

s plánovanými účetnímiodpisy pro
rok 2021

Usneseni: Zastupitelé tuto záležitost projednali
a

schválili.

7-0-0

ad9) Plánované investičníakce na rok
2021

FinanČně nároČnějŠÍinvestice: chodník
v Benešovicích (schválená dotace),
žádost o dotaci na
úpraw cesty na Štrampouch.
DrobnějŠÍinvestice:
Posezení ze zámkové dtažby u hostince U Vavřince, oprava
plotu u
tenisového kurtu apod.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali
a

schválili.

7 -0

ad10) Sponzorské dary na rok 2021

BYl Projednan návrh na
Poskytnutí finančníhodaru pro Mirea denní stacionář o.p.
daru pro Domovu fontány ve výši
5. 000,- Kč

3"33il;[l'j *,.'r*ínančního

Usnesení; Zastupitelé toúo záležitost projednali

a

schválili.

Vyvěšeno na úřední desce od 2 .l2.2020,příloha
rozpočtu vyvěšena od
K, Burešová seznámila s návrhem nového
iozpočtu,
vyrovnaný.

ňú;.

Inventurní komise bude provádět fyzickou
inventuru od 4,
inventuru.

1

.

0

ve výši

-pro paní
7* 0

adl1) Návrh rozpočtu na rok 2021

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali
a rozpočet schválili
ad72) Inventura

§.o

-

-

4. 12.2020.

7-

0-0

.202la následně dokladovou

SloŽení inventumí komise: předseda Eva
Urbanová, členovéAleš Drahokoupil, Ing.
Luboš
Minařík" Bc. Kristýna Burešová
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali
a

schválili.

0

7 -0

-

0

0

ad13) Diskuse

Výměna osvětlení zaLED svítilny výměna bude prováděna
postupně po jednotlivých
ulicích

adl4) Závér
Starosta Poděkoval přítomným, popřál všem krásné svátky.

i

/1 ,

V

19:00 hodin zasedání ukončil.
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Zapisovatelka: Eva Urbanová

&Ur{*r:

Josef Loužil

Ověřovatel: František Hraba

orl
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