
iszVI 5l20l9 itelstva obce
konaného dne 19. 9. 2019

Zasedéni bylo zahájeno v 18:00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minaffk, Eva Urbanová, František Hraba, Josef Loužil,
Bc. Drahuše Kaplanová, Petr Somr

Občané: dle prezenční listiny - Bc. Kristýna Burešová, Václav Klenk4 Ing. Jiří Šinfelt, Josef
Pavlíček

Program:

1. Zahéilení
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Schválení progíamu zaseďání
5. Žádosto zásahový avychžvkoý oblek pro člena SDH
6, Žádost o uzavření Smloury o zŤízení věcného břemene na pozemky p,č.48812 a48817

v. ú. Brlohu u Přelouče - kabelové vedení NN
7 . Majetkové r,ypořádání části pozemku p.č. I2715 pod čekárnou v Benešovicích a části

p.p.č.16211vše k. ú. Benešovice u Přelouče
8. Rozpočtové opatření č.312019
9. Žádosto příspěvek SFDI na stavbu chodníků Benešovicích
10. Diskuse
IL Závét

Hlasování:0-0-0

Pro-Proti-Zdržel se

ad1) Zahájení v 18:00 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Zapisovatelka byla navržena a schválena

ad 3) Ověřovatelé - p. Petr Somr, p. František Hraba

7-0-0



Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

ad 4) Schválení doplněného programu zasedání.

Zastupitelé pro gram zasedéní schválili.

ad ) Žádost o zásahov} a vycházkový oblek pro člena SDH Denise Jiráka

Usnesení: Zastupitelé schválili nákup obou obleků v ceně cca 18 000,- Kč. 7-0-0

ad Q Žádost o uzavření Smlouly o zíizenívěcného břemene na pozemky

p. č. 488/2 a 48817 v k. ú. Brlohu u Přelouče - kabelové vedení NN. Jedná se o přípojku
elektřiny k parcelním číslům.

Usnesení: Zastupitelé smlouvu projednali a schválili. 7-0-0

ad 7) Majetkové vypořádání části pozemku p. č. I2715 pod čekárnou v Benešovicích a
části p. p. č. 162lI v k. ú. Benešovice u Přelouče. Pozemky se vzájemně prodají. Obec nechá
vypracovat geometrický plán.

tjsnesení: Zastupitelé tuto záIežltost projednali a schválili.

ad 8) l{ozpočtové opatření č.3l20I9

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatŤením č.3l2019

Usnesení: Zastupitelé tuto záIežiíost projednali a schválili.

ad\ Žádost o příspěvek SFDI na stavbu chodníků v Benešovicích.

Usnesení: Zastupitelé se usnesli, že bude podana žádost k SFDI - státnímu fondu dopravní
infrastruktury o příspěvek na stavbu,,Chodník v Benešovicíchoo. 7_0_0

adl0) Diskuse

ZastLrpitelstvo bylo seznámeno s geometrickým plánem č. 1 86 - 82l20I9, okres Pardubice"
obec Brloh.

V 1istopadu bude projednána výstavba nového dětského hřiště v naší obci.

V údolí Brložského potoka směrem k PeIechovu zabírá cestu torzo spadlého stromu, který
brání uživatelům v bezpečném projití cest},. Jednalo se o jeho odstranění.

adll) Závér

Starosta poděkoval přítomným za ťrčast. V 19:00 hodin zasedání

7-0-0

7-0-0
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