
Zá is z XXIil 4l2019 zastu tle!§tva obce

Zasedánibylo zahájeno v 18:00 hodin

Účast: AleŠ DrahokouPi1, Ing. Luboš Minařík, Eva Urbanová, František Hraba, Josef Loužil
Omluveni: Bc, Drahuše Kaplanová, Petr Somr

Občané: dle Prezenční listiny * Bc. Kristýna Burešová, Danuše šinieltová, Jiií šinfeit

Program:

1. Zaháiení
2, [Jrčení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Schválení proglamu zased,áni
5. Žádost o dar - Linka bezpeči z.s
6, Smlouva o smlouvě budoucí o zŤÍzenívěcného břemene na pozemky p, č. 53814,53gl1

v k,ú. Brloh u Přelouče - kabelové vedení NTII
7, smlouva o posky{nutí dotace z programu obnovy venkova
8. Nákup techniky na údržbu zeleně v obci
9. cenová nabídka na demolici budovy - technické zázemí za oú
10, Sponzorský dar - Potomci zlatého třmene ze Semtěše
1 1. Rozpočtové opatření č,I12019
12. Rozpočtová opatření - pravomoc starosty
13,Frézování pařezů
14. Diskuse
15. Závěr

Hlasování: 0-0-0

Pro-Proti-Zdržel se

adl)Zahájeni v 18:00 hodid

ad 2) Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Za}isovatelka byla navrženaa schválena

ad 3) Ověřovatelé - p. Josef Loužil, p. František Hraba

Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

ad 4) Byl přečten program zasedání

q

5-0_0

5-0-0



Zastupitelé program zasedání schválili : ' 
5-0-0

ad ) Žádost o podporu Linky bezpečí z. s.

Usnesení: Zastlpitelé žádostneschválili 5-0-0

ad 6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene na pozemky p. ě. 53814,
539/1

v k.Ú. Brloh u PřelouČe - kabelové vedení NN. Jedná se o připojení k nově vzniklým
parcelním číslům.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. 5-0-0

ad 7) smlouva o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova.

Záaemí na techniku a Prostředků na údržbu obce. Evidenční číslo smlouvy ožpzttgtz2ss3.
UsnesenÍ: ZastuPitelé schválili smlouvu o poskýnutí dotace z programu obnovy venkova.

5-0-0

ad 8) NákuP zahradní techniky - bude pořízenasekačka s mulčovačem pro sekání
v Benešovicích v celkovém nákladu do 20.000 Kč.

Usnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali a schválili 5-0-0

ad 9) Cenová nabídka na demolici budoly za OÚ
Jediná nabídka: firma Zednictví Kaplan. Nabídka i s položenímzátmkové dlažby ěini
160,000 Kč.

usnesení: zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili,

ad 10) Sponzorský dar - Potomci zlatého třmene ze Semtěše.
v částce 1.500 Kč.

Usne sení : Zastupitelé tuto záležito st schválili.

ad 11) Rozpočtové opatření č.lt2llg.
zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. l/2o1g,

usnesení: zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

ad 12) Rozpočtové opatření - pravomoc starosty

Navrhuje Se pravomoc starosty schvalovat jednotlivá rozpočtováopatření, jimiždochrází ke
změnám závazných ukazatelŮ rozpočtu obce, a to v rozsahu u výdajů nakaždépoložce do
ČástkY 25 000 KČ a u Příjmů neomezeně, Platnost pravomoci je navrhovarr do ktrrce
volebního období,

UsnesenÍ: Zastupitelstvo obce Brloh v souladu s ust.§ 102 odst.2 zák. č, t28l200a Sb., o
obcích, ve znění PozdějŠÍch Předpisů, zmocňuje starostu obce společně s místostarostou ke
schválení a Provádění rozpoětových opatření dle ust.§ 16 zek.ě.250l2000 Sb., o rozpočtových

5_0-0

Sponzorský dar byl navržen

5-0-0

5-0-0



Pravidlech Územních rozPoČtŮ v navrhovaném rozsahu. Kontrolu provedených změn rozpočtubude Provádět zastupitelstvo obce na nejbližším zased,ánízastupitelstva obce.

4-0-1
ad 13) Brézování pařezů,

BYla PředloŽena Žádost K. Burešové a O. Čapka o vyfrézov ání pařezůna obecním pozemku
č.369126, Jedná se o 32 pařezů.Pařezy se odhrabají a pokrátí.

usnesení : zastupitelé záležitostproj ednali a schválili,

ad 14) Diskuse

Nutnost zkvalitnit sportovní vyžitiv obci. pavel urban
dne.

byl pověřen zajištěním sportovního

ad 15) Závěr

Starosta poděkoval přítomným

/^^

Lo-al

Zapisovatelka: Eva Urbanová i: JosefLoužil

5-0-0

za účast, V 19:15 hodin zasedání ukončil.

Ověřovatel: František Hraba
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Vyvěšeno Sejmuto


