
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného 25.5. 2009 
 

Zahájení v zasedací místnosti OÚ v 19 hod.
Účast: p. Urban, p. Mašek, pí Burešová, pí Volejníková, p. Marek, p. Černý, p. Kubát       100 %
Dle přiložené prezenční listiny.

      Program
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Schválení kupních smluv
4. Schválení rekonstrukce chodníku
5. Schválení prodeje pozemků na výstavbu rod. domků
6. Diskuse
7. Usnesení obecního zastupitelstva
8. Závěr

Hlasování : 0 – 0 – 0
Pro – Proti – Zdržel/a se

Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva.                                                         7 – 0 – 0 
Navržení a schválení ověřovatelů zápisu pí Volejníková, p. Marek                                      7 – 0 – 0 
Zápis provedl p. Mašek. 

Průběh zasedání.
ad/ 1 Zahájení a přivítání hostů obstaral starosta p. Urban
ad/ 2 Místostarosta p. Mašek seznámil přítomné s plněním z minulého zasedání. Nový požární řád
byl odeslán k posouzení na Pardubický záchranný sbor. Na schůzce starosty konané dne 7.4.2009
v 15 hod, kde byli přítomni p. V. Urban, p. Mgr. L. Malý, p. J. Mašek, Mgr. T. Matuška, byl 
dohodnut nákup a prodej pozemků ke scelení parcel, za oboustranou cenu 80 Kč za metr čtverečný. 
Mgr. L. Malý odprodá obci Brloh části parcel 369/29 (cca 446m²+50m²+253m²), 369/22 (cca 
398m²+52m²). Obec Brloh odprodá Mgr. L. Malému části parcel 369/22 (cca 223m²), 369/1 (cca 
51m²). Pořizování techniky na zřízení Czech POINTu již probíhá. Prodej použitých betonových 
dlaždic byl proveden.
ad/ 3 Starosta přítomné seznámil se záměrem koupě pozemků od Pozemkového fondu České 
republiky. Jedná se o veřejné prostranství (cesty). Smlouvy k této koupi obecní zastupitelstvo
schválilo.                                                                                                                                 7 – 0 – 0
ad/ 4 Starostou byl podán návrh na rekonstrukci chodníku. Jedná se o chodník od Marků do
Dolů. Tento návrh obecní zastupitelstvo schválilo.                                                                  7 – 0 – 0
ad/ 5 Po dohodě s majitelem pozemků p. Mgr. L. Malým, obecní zastupitelstvo vzájemný nákup
a prodej schválilo.                                                                                                                    7 – 0 – 0 

Diskuse
Místostarosta p. Mašek přečetl žádost pí Faltysové, která má zájem o koupi části obecního 
pozemku. Jedná se o parcelu č. 15/2 v Benešovicích, způsob využití ostatní komunikace.
Obecní zastupitelsvo tuto žádost ani případnou stavební činnost na této veřejné komunikaci



neschválilo.                                                                                                                              0 – 7 – 0
Starosta nás seznámil s děním okolo žádosti na dotaci na projekt rybník Mlýnský. Obec ještě žádné
rozhodnutí neobržela, pravděpodobně se vše odloží na podzim. Starosta se zúčasnil schůzky
starostů s hejtmanem Pardubického kraje p. Mgr. Radko Martínkem, kde byli seznámeni s krácením
rozpočtu až o 20%.
Přítomný p. F. Hraba byl požádán o opravu střechy na sále, kde zatýká. Opravu přislíbil.
Pan Klenka upozornil na ukradený rošt kanalizace. O nápravu již bylo požádáno, žádost bude
urgovat starosta. Dále navrhl úpravu hřiště včetně sečení trávy.
Návrh pí Švábové na zřízení další úřední desky byl obecním zastupitelstvem schválen.       7 – 0 – 0

Usnesení obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků od Pozemkového fondu České republiky. Dále byla 
schválena rekonstrukce chodníků. Zastupitelstvo schválilo nákup a prodej pozemků na výstavbu 
rod. domků. Zastupitelstvo zamítlo žádost pí Faltysové na koupi obecního pozemku. Byl schválen
návrh pí Švábové z minulého zasedání na zřízení další úřední desky.Čísla parcel nákupu od 
Pozemkového fondu České republiky jsou 369/21, 100/1 a 39/7.

,

Zasedání bylo ukončeno ve 20.hod.

Ověřovatelé zápisu : pí Volejníková
                                  p.Marek

Na vědomí starosta : p. Urban
          místostarosta : p. Mašek


