
zápis z xvl. zasedání (2l2aý} zastupitelstva obce konaného
dne21.4.2al7 v zasedací místnosti OÚ

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.
ÚČast: AleŠ Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Eva Urbanová, Bc. Drahuše Kaplancvá,
Petr Somr, Vladana Říhová, lng. Miroslav Jirka

ObČané: dle prezenČní listiny:p. J, Bervid, R. 8urešová, P. Urban, K. Burešová, V, Hlína, p" Kurková, J.
5omrová

Program:
7. Zahójení
2. Určení zapisovatele zópisu
3. Voiba ověřovatelů zópisu
4. Schvólení programu zasedóní
5. Zóměr prodeje čósti pozemku p,č.510 v k, ú. Brloh u Přelauče
6. Prodej pazemku 369/71v k. ú Brloh u Přelouče
7. Diskuse (oslavy zoloženíobce, Brtožský trilobit, apod.)
8. Závěr

Hlasování:C-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájení

ad2)Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovaťelka byla navržena o schválena 7-0-a

ad3) Ovéřovatelé Eva Urbanová, lng, Miroslav Jirka
avěřovatelé byli navrženi a schvúleni 7-0_0

ad4) Bvl přečten a schválen program zasedání
Zastupitelé schválili program zasedóní 7-a-c

adí) Zóměr prodeje čósti pozemku p.č.510 v k. ú, Brloh u Přetouče
P.V.Černý podal návrh na odkoupeni části přístupové cesty Ra pozemku p.č.510 v k. ú. Brloh u
PřelouČe k RD Č.p,9 U této ce§ty se nachází ještě pozemky p.č.45 a p,č,37, ke ktenim bude prověřen
přístup.

usnesení: zastupitelé tyto zóležitasti projednali a záměr prodeje bude schvá!en
na dalším zasedóní 7-0-0



ad6} Prodejpozemku 369/71v k. tl Brloh u Přelouče .: '

Prodej pozemku - vyvěšeno dne 20. 03, ?017
Byly předloženy tři žádosti o koupi pozemku 369/?1v k. tj Brtgh u Přelouče
1. nabídka: V, Hlína, Přelouč - odkup pozemku za nawženou cenu 306,1m2
2. nabídka: K- Říhová, Brloh - odkup pozemku za navrženou cenu 27I,-|m2
3. nabídka; M, Šoď, Choltice - odkup pozemku za navrženou cenu 300,-/m2

Dle předložených nebídek, byla vybrána nejvyšší nabídka na odkup pozemku za navrženou eenu 306,-
/m2,
V. Hlína, Přelouč

UsnesenÍ: Zastupttetě tata zŮteŽitast prajednall a schvólllí. sto,,o§td byl pověřen k uzavření kupní
smlouvy.

ad7| Diskuse (oslavy založeníobce, Brložský trílobit, apod.)
Přfprava pálení Čarodějnic, oprava hráze rybníka od 15. Května, veřejné práce pro p."p. Jelínka -
navrŽeno vykopání rŮží při hlavní silnici z důvodu rekonstrukce chodníků. K oslavám obce byli občané
seznámenis možností předtančení a výběrem kapely.
Brložský trilobit - organizace p. Urbanová.

ad 8} §tarosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 18.35 hod, ukončil.

7-a-a

_.:r..*,š.' .

Zapisovala : Drahuše Kaplanová

fr^/ a"fu-,žC
ověřovatel : Eva urbanová

Vyvěšeno 3 0 "$t- 7117 Sejmutr

lhg. Miroslav Jirka

ffiU


