
Zápis z XXll (3/2019} zastupitelstva obce konaného

Dne 22. 3. 2019

Zasedání bylo zahájeno v ].8.00 hodin

tlčast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, p. Eva Urbanová,
p. František Hraba, p. Josef Loužil, p. Petr Somr

Občané: dle prezenční Iistiny - V. Marek, P. Drahokoupilová, P. Urban, M. Jeníček,
K. Burešová, J. Pavlíček, R. Kaplan

Program:

L. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání

5. Schválenízprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2018

a závěrečného účtu

6. Účetní závěrka za rok 20].8

7. Změna územního plánu obce Brloh

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - elektropřípojka k p,p.č.

369172

9. Smlouva o zíízení věcného břemene - elektropřípojka k p.p.č. 369/7L

10, Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích

11. Bezúplatný převod pozemků p.č.3t3lla354153 v k.ú. Brloh u Přelouče

12. Úprava sjezdů z komunikace na nové stavební pozemky

].3. Diskuse

L4.Závér

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1l Zahájení v 18.00 hodin

ad 2} Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovotelka byla navržena a schvólena 7-a-0

ad 3l Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. František Hraba
Ověřovatelé byli navrženia schvóleni 7-0-0



ad 4} Byl přečten protram zasedání : ,

Zastupitelé program zosedóní schvólili

ad 5/ Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2018

a závěrečného účtu
Dne 8. 2.20Lg proběhla kontrota přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok 2018

a závěrečného účtu, zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy

IJsnesení: Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili bez výhrad,

ad 6} Účetní závěrka za rok 2018

Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2018

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

ad 7) Změna územního plánu obce Brloh

Podána žádost od p. Minaříkové, p. Máši, p. Malého a p. LouČkové na změnu Územního

plánu.
Kalkulovaná cena na provedení změny územního plánu je cca. 57 000,-

1. Zastupitelstvo obce Brloh v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákOna Č.78312006 Sb. o

územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisŮ schvaluje Pořízení ZměnY

č.1 územního plánu Brloh, a to zkráceným postupem pořizováním změny územního plánu

podle §55a - §55c stavebního zákona, Změna č. 1 prověří změnu funkČního vYuŽití Pozemku
'p.č. 

aa8 l 26, 4481 27, 448/ 28, 448 l L3, 448 l t4, 448l L5, 448 l 5, 4481 24, 94, 550 a 55 1 k. Ú.

Brloh u přelouče z plochy systému sídelní zeleně na bydlení individuální venkovského tYPu a

zároveň změnu funkčního využití (přestavbu) objektu Čp. 50 v obci Brloh na pozemku P.Č.

3917 ast. p. č. 111 k.ú. Brloh u přelouče z občanské vybavenosti na bydlení individuální

venkovského typu.

2. V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o Územním plánování

a stavebního řádu, ve znění platných předpisŮ za pouŽití § 84 odst. 2 písm. x) zákona Č.

Lz}l2ooaSb., o obcích schvaluje pana lng. LuboŠe Minaříka urČeným zastupitelem pro

spolupráci s pořizovatelem na pořízeníZměny č. 1 územního plánu.

3. Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona Č. 183/2006 Sb. o Územním

plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisŮ schvaluje Městský Úřad PřelouČ,

odbor stavební jako pořizovatele změny č. t územního plánu

7-0-0

7-a-0

7-0-0

6-0-1
Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili.

ad 8} Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - elektroPříPojka k P.P.Č.

369l72
črZ pistribuce, a.s. zastoupena společností PEN-projekty, s.r.o. uzavřeli smlouvu o budoucí

smlouvě o zřízenívěcného břemene a dohodu o umístění stavbY č.|V,L2-2OL8463-VB/01.

Starosta obce byl pověřen k uzavřenísmlouvy,
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili, 7-0-0



ad 9} Smlouva o zřízení věcného břemene - elektropřípojka k p.p,č, 369l7t, "

črz oistribuce, a.s. zastoupena společností ELPO, s.r.o. uzavřeli smlouvu o zřízení věcného

b ře m en e _ st užebnosti č. lV- 12- 2OL6g 42 NBl! Brloh-3 69 l 7 L-knn-Vl, H l ín a,

Starosta obce by! pověřen k uzavření smlouvy,

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili, 7-0-0

ad 10} Veřejnoprávní smlouva Zatg, Krajská knihovna v Pardubicích

dotace výměnný fond. Výše peněžních prostředků na nákup literatury do výměnného fondu

na rok 2019 bylstanoven na2,_ za 1občana, dle počtu obyvatel.

starosta obce byl pověřen k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili, 7-0-a

ad 11) Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/1a 354/53 v k.ú. Brloh u Přelouče

Správa a údržba silnic pardubického kraje požádala o bezúplatný převod výŠe vYPsaných

pozemků z důvodu zástavby tělesem silnice č.lll/33811. Obec poŽádala o Přezkoumání

stávající situace a nové vyjádření Správy a údržby siInic Pardubického kraje.

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili,

ad 12} úprava sjezdů z komunikace na nové stavební pozemky

p. Vrběcký požádal o úpravu chodníku na vjezd k nové stavební parcele,

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili,

ad 13} Diskuse
Svoz velkoobjemového odpadu, úprava komunikací,frézování PařezŮ v ulici ,,V Zité",

kanalizace, úprava nájemních smluv na držení obecních pozemků ve v,ýši L,,tm2, úprava

živého plotu na hřišti.

ad 14} Závěr
staroita poděkoval přítomným za účast a v 19.30 hodin zasedání ukončil.

Ověřovatel: František Hraba

avě řov ate l : Eva u rba nová

Storosťo: Aleš
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Zapisovata: Bc. Drahuše Kaplanová


