
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3 – 2012
konaného v zasedací místnosti OÚ dne 17.10.2012

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.
Účast: p. Mašek, p. Beneda, p. Marek, p. Ing. Jirka, p. Ing. Minařík, pí Burešová, pí
Volejníková. (všichni).
Dále dle přiložené  prezenční listiny.

      Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Revokace usnesení ZO ze dne 23.6.2012
4. Úprava rozpočtu pro rok 2012
5. Odpady 
6. Úprava komunikace na parcele  č. 519 KN
7. Chodník u památníku padlých
8. Úprava obrubníků
9. Pronájem sadu
10. Rozhledna Barborka
11. Rybník Benešovice
12. Technické zázemí (hřiště)
13. Usnesení zastupitelstva
14. Závěr

Hlasování: 0 – 0 – 0
Pro – Proti – Zdržel/a se
Byl přečten a schválen program zasedání
Zapisovatelem byla navržena a schválena pí Burešová
Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni p. Ing. Jirka, a pan Ing. Minařík

ad/1. Starosta p. Mašek přivítal  zastupitele obce, poté zahájil zasedání.

ad/  2.  Záležitost  s  poštovní  doručovací  schránkou  je  vyřešena  podle  bodu  3.
schváleného  zastupiteli  na  ZO  26.7.2012.  Dotazem  na poště  v  Pardubicích  bylo
zjištěno, že jiná možnost není možná. V diskusi nás p. Ladislav Domanský ml. požádal
o finanční pomoc při  opatrování  nesvéprávné pí M. Domanské (koupání). Obec je
ochotna na požádání p. Ladislava Domanského toto s Charitou dohodnout. Finanční
vyrovnání za tuto službu je povinen uhradit on jelikož bere na jmenovanou podporu.
Stížnost  pí  Drahokoupilové,  pí  Kaplanové  a  p.  Hraby na  hospodskou  vyřešila  pí
Karníková (úmrtí). Pr ůsak  hráze částečně Agrostav Pardubice s.r.o odstranil a další
práce bude možné provést při vypuštění rybníka (je domluveno). Žádost p. Bervida o
vymazání některých informací o střetu zájmu se nevyhoví, protože se o střet zájmu
nejedná.
ad/3. Závěrečný účet za rok 2011 byl omylem schválen bez výhrad, zastupitelé tuto



chybu napravili a revokovali zápis ZO ze dne 26.3.2012 a schválili závěrečný účet za
rok 2011 s výhradami.                                                                                             7 – 0 - 0
ad/4. Účetní pí Volejníková seznámila přítomné s úpravou rozpočtu na rok 2012.
ad/5.  Místostarosta  informoval  přítomné  o  novele  zákona  o  odpadech.  Bude
vypracována nová veřejnoprávní vyhláška o svozu domovního odpadu. Za loňský rok
obec  vybrala  od  občanů  116500 Kč,  obec  zaplatila  za  svoz  odpadu  171150 Kč,  to
znamená že zaplatila za každého občana a chalupu 217 Kč. Bylo navrženo a schváleno,
že se zdvihnou poplatky za občana a chalupu z 500 Kč na 650 Kč a za dítě do patnácti
let z 300 Kč na 450 Kč.                                                                                              7 – 0 – 0
ad/6. Na popud silniční správy Přelouč  byla opravena polní cesta parcelní číslo 519
KN, (způsob využití ostatní komunikace). Při deštích byla silnice Brloh – Jankovice
zanášena nánosem  z této cesty. Na této opravě  se podílela silniční správa Přelouč,
zemědělské družstvo Liponova Lipoltice a obec Brloh. Zastupitelé opravu schválili.
                                                                                                                                      7 – 0 – 0
ad/7. Bude dokončena úprava návsi, jedná se o chodník k památníku padlých. Byla
oslovena  firma  p.  Zieglera,  která  dala  nabídku  1000 Kč  za  metr  čtverečný.  Tato
nabídka byla zastupiteli schválena.                                                                          7 – 0 – 0
ad/8.  Na žádost  občanů  byla projednána možnost  položení  obrubníků  u vjezdu na
soukromé pozemky při  silnici  III.  t řídy  č.  32214.  Každý  občan bude moct  položit
obrubníky u vjezdu na svůj  pozemek na vlastní  náklady, za předpokladu, že bude
zachována šířka  silnice a hrana obrubníků bude minimálně 3 cm nad vodícími pásky.
Touto úpravou se zlepší bezpečnost dopravy  a bezbarierový přístup. S touto úpravou
musí  souhlasit  SÚS  Přelouč  a  povolit  MěÚ  Přelouč  odbor  stavební,vodoprávní  a
dopravy, bez tohoto souhlasu a povolení není možno tento záměr realizovat. OÚ Brloh
bude na tomto záměru nadále pracovat.
ad/9.  Dne 1.10.2012 pí   Alena  Zamastilová bytem Pelechov č.  21 podala žádost  o
pronajmutí pozemku na parcele č. 450/4 KN za účelem  pastvy pro dobytek, sušení
sena  a pěstování zeleniny. Zastupitelé tuto žádost zamítli.                                0 -7 - 0
ad/10.  Na  schůzi  Mikroregionu  Podhůří  Železných  hor  byli  obce  mikroregionu
požádány o finanční pomoc na opravu a údržbu rozhledny  Barborka. Obec Brloh
přislíbila částku 5000 Kč. Zastupitelé tuto částku schválili.                                7 – 0 - 0
ad/11. Při  snaze vyměnit  dluže v požeráku u rybníčku v Benešovicích, se zjistilo že
rybníček potřebuje větší  opravu (minimálně  zpevnění hráze a odbahnění).  Starosta
navrhl pověřit p. Ing. Mina říka, aby předběžně zjistil co se v této věci dá podnikat,
případně se zeptat na možné dotace. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.     7 – 0 – 0
ad/12.  Obec  Brloh  přišla  v  restituci  v  roce  1993  o  hájovnu,  kterou  se  souhlasem
majitelů používala jako zázemí pro sportovní činnost. Na jaře letošního roku předala
hájovnu restituentům a o toto zázemí přišla, proto se rozhodla postavit skladiště.  P.
Hraba nabídl obci maringotku za cenu patnácti tisíc Kč, to je cena za kterou ji koupil.
Zastupitelé na svém zasedání dne 7.6.2012 tento záměr schválili, P. Hraba prohlašoval,
že na vyrovnání nespěchá, dal převést maringotku na pozemek obce, provedl usazení
této a odevzdal klíče starostovi. Nikdy nebylo prohlášeno, že obec koupí maringotku
bez náprav a kol. Byla odmontována jedna náprava (šlo o nedorozumění) po domluvě
starosty náprava byla vrácena. Bohužel se stalo že, se ztratila i kola, ale je pravda, že
obec pro svoji potřebu kola ani nápravy nepotřebuje. Obec se po dohodě s p. Hrabou
vyrovná a odkoupí maringotku za patnáct tisíc  Kč, p. Hraba je může mládeži a dětem
darovat jak také slíbil. Pokud se pan Hraba stále cítí majitelem, může si maringotku z
obecního pozemku odvézt. Tyto tři možnosti zastupitele projednali a schválili. 7 - 0 - 0



Diskuse:
Pí  Říhová  podala  návrh,  zda  by  nemohl  být  zřízen  kontejner  na  papír.  Bude
projednáno s vedoucím společnosti SOP s.r.o do příštího zasedání. Starosta seznámil
přítomné, že o pronájem hospody má zájem p.  M. Bělka, byl první zájemce. Toto bylo
zastupiteli  zamítnuto.  Bylo  zastupiteli  navrženo  výběrové  řízení.  Zastupitelé  tento
návrh schválili.                                                                                                      7 – 0 – 0

Usnesení zastupitelstva:
Zastupitelé revokovali chybu ze zasedání ze dne 26.3.2012 a závěrečný účet za 2011
schválili s výhradami, byla přečtena úprava rozpočtu na rok 2012,bude vypracována
nová veřejnoprávní vyhláška o odpadech, byla schválena oprava polní cesty na parcele
č.  519  KN,  bylo  schváleno  vybudování  chodníku  u  památníku  padlých,  úprava
obrubníků nebyla dořešena, pronájem sadu by zamítnut, finanční podpora na opravu
a údržbu rozhledny Barborka byla schválena, byl pověřen p. Ing. Minařík k jednání o
rybníčku v Benešovicích, technické zázemí hřiště bylo projednáno a schváleno, bude
projednáno zřízení kontejneru na papír, bylo schváleno výběrové řízení o pronájmu
hospody.

Závěr.
Starosta přítomným poděkoval a zasedání ve 20.20 hod ukončil.

Zapisovatel: pí Burešová

Ověřovatel: p. Ing. Minařík                                                        Ověřovatel: p. Ing, Jirka

Místostarosta: p.Beneda                                                   Starosta: p. Mašek                       

 

                                                                                                         

  


