
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 -  2012
konaného v zasedací místnosti OÚ dne 26.7.2012

Zasedání bylo zahájeno v 19.05 hod.
Účast: p. Mašek, p. Beneda, p. Ing. Minařík, p. Marek, pí Burešová, pí Volejníková.
Nepřítomen: p. Ing Jirka.
Dále dle přiložené prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení
2. Projednání převodu parcel v intravilánu obce, které jsou v majetku státu

na obec.
3. Doručování písemností poštou Přelouč.
4. Trestní oznámení na obec Brloh.
5. Autobusy -  Benešovice
6. Diskuse.
7. Závěr.

Hlasování: 0 – 0 – 0
pro – proti – zdržel/a se
Byl přečten a schválen program zasedání                                                       6 – 0 – 0
Zapisovatelem byla navržena a schválena pí Burešová                                 6 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu: pí Volejníková, p. Marek                                                6 – 0 – 0

ad/ 1 Starosta přivítal občany a zastupitele a zahájil zasedání.
ad/ 2 Obec obdržela dopis od ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V ĚCECH
MAJETKOVÝCH  ODBOR  ODLOU ČENÉHO  PRACOVIŠTĚ  PARDUBICE,
Jiráskova 20, 532 02 Pardubice. Všem přítomným byla předložena kopie katastrální
mapy  se  schématickým  zobrazením  parcel  ve  zjednodušené  evidenci.  Jedná  se  o
součásti místních komunikací. Dotčené parcely jsou pč. 12/4, chodník  před hospodou,
pozemek PK parcelní  číslo  449 část  obecní  komunikace před domem pí  Soudkové
čp.56,  pozemek  PK  pč.  525/1  část  obecní  komunikace  k  domu  p.  Havrdy  čp.39.
Zastupitelé bezplatný převod těchto parcel ze státu na obec schválili.                6 – 0 - 0
Co  se  týče  pozemku  ppč.  525/8  vpusť  do  obecního  rybníka  Mlýnský,  zastupitelé
souhlasí s odkupem tohoto pozemku od státu.                                                         6 – 0 -0
ad/ 3 Při předávání doporučeného dopisu, poštovní doručovatelka sdělila starostovi, že
si obec Brloh  má pořídit novou schránku, jelikož pošta nepodala přesné vysvětlení,
nevíme jak se zachovat. Tato praxe je dlouhá léta nikomu nevadila a dělá se to tak  co
pošta schránky pořídila. Při návštěvě pošty starosta zjistil, že pošta skutečně požaduje,
aby si obec Brloh svoji schránku pořídila. Protože obec požaduje, aby byla schránka
byla ze strany pošty tak i obce uzamykatelná, starosta navrhl zatím tři možnosti:
   

1. Obec požádá poštu o přidělení schránky s čp.69, s tím, že je ochotna zaplatit všechny
náhrady a je ochotna si schránku zabudovat.



2. Obec s poštou sepíše smlouvu o doručování pošty na schránku starosty č.52.
3. Starosta podstoupí svoji schránku obci, s tím, že se přepíše jeho číslo  na 
číslo obce 69 a obec mu pořídí normální poštovní schránku.

Zastupitelé s těmito třemi možnostmi vyjádřili souhlas                                      6 – 0 – 0
ad/4  Starosta  seznámil  přítomné,  že  někdo  podal  trestní  oznámení  na  obec  Brloh
(trestní  oznámení  na  neznámého pachatele  je  mylné,  ÚP vydala obec Brloh).  Obci
Brloh přišla datovou schránkou žádost policie České republiky o poskytnutí informací
a listin dle ust. § 8/1 trestního řádu. 
Citace z dopisu: na zdejší součást PČR bylo doručeno podání týkající se podezření ze
spáchání  trestného činu  padělání  a  pozměňování  veřejné  listiny  atd.  Nejedná se o
trestný čin, ale pouze o doplnění věty podmíněně přístupné: 1) bioplynová stanice s
podmínkou:   ve  fázi  přípravy  stavby  doložit  dodržení  hygienických  limitů  vůči
stávající i navrhované bytové zástavbě. Žádný ze z účastněných tuto větu nenapadá,
jenom  Občanské  sdružení  proti  bioplynové  stanici  Brloh.  Tato věta  pouze  stěžuje
podmínky  stavebníku.  V  žádném  případě  se  nejedná  o  pozměňovací  návrh  ani
falšování  úřední  listiny,  jak  si  to  p.  Ing.  Říha  vysnil.  Toto  bylo  již  několikrát
projednáno a vysvětleno. Tato věta se poprvé objevila v červnu 2011 a zastupitelé i
občané měli  dostatek času  se k tomu vyjádřit,  Nikdo tuto větu nenapadl.  Aby byl
trestný čin spáchán v červnu 2011 na listině která byla schválena 27.10.2011 a nabyla
právní moci 30.11 2011 je prostě nesmysl. Starosta upozornil, že se bioplynová stanice
dala stavět  již  podle  předešlého ÚP. Tenkrát  v  zastupitelstvu byli  Urban Vavřinec,
Trojan Jaroslav, Volejníková Marie, Klenka Jan, Kubát Pavel, Marek Vít, Mašek Jiří.
Dále starosta seznámil přítomné s tím, co píše předseda ,,Občanského sdružení proti
bioplynové stanici  Brloh“ na facebooku občanského sdružení. Že vyhlášku přivezla
paní Výborná a že starosta nevyvěsil vyhlášku na internetu je pravda, vše ostatní jsou
pomluvy  a  lži.  Starosta  podal  návrh,  aby  bylo  na  předsedu Občanského  sdružení
podáno trestní oznámení. Zastupitelé tento návrh schválili                          5 – 0  - 1
ad/  5  Místostarosta  p.  Beneda seznámil  přítomné se  situací  ohledně  jízdního  řádu
Benešovice. Jízdní řád je zatím nevyhovující. Odjez do Přelouče  9.15hod a příjezd z
Přelouče 11.15 hod a to jen v pondělí. Při přípravě příštího jízdního řádu, se pokusíme
o  změnu.  Na  financování  této  linky  se  podílejí  čtyři  obce,  Lipoltice,  Poběžovice,
Jedousov a Brloh. Jedná se o 26 spojů a obec Brloh bude platit 6090 Kč.

Diskuse:
Bratr pí M. Domanské s manželkou požádal obecní úřad o pomoc při při ošetřování
této.  Obec  se  pokusí  tuto  pomoc  zajistit.  Opatrovníkem je  otec  pí  M.  Domanské,
kterému je 83 let a již tyto práce dostatečně nezvládá. Starosta se pokusí vše zařídit do
30 dnů, tak se domluvili. Pan Bervid žádá o vymazání některých informací, podle jeho
slov se jedná o střet zájmu. Dotazem u právníka se starosta dověděl,  že se o střet
zájmu  nejedná.  Pan  Ing.   Říha  a  jeho  manželka  stále  napadají  ÚP.  Protože  bylo
podáno na obec trestní oznámení, tuto záležitost šetří policie ČR, je třeba počkat na
její  vyjád ření.  Pí  Drahokoupilová  se  ptala  jak  to  dopadlo  s  pronájmem  místního
hostince. Stejný názor má i pí Kaplanová. Uvítaly by změnu hostinského.
Podnět k takovému jednání nikdo nepodal. Co se týče stížnosti o negativní zkušenosti s
místním hostincem p. Hraby, bylo by dobré, kdyby podal svoji  stížnost  písemně. Je
pravda, že se našel zájemce o pronájem hostince, bylo s ním jednáno a pokud bude mít
stále    zájem je  s  ním počítáno.  Co se  týče rybníka  Mlýnský  je  to  stále  ta  samá
obehraná písnička. Občané  Brloha nemají zájem a na schůze ZO nechodí a jenom



kritizují. Rybník n ěkdo projektoval, schválil a zaplatil. Hlavně občané u potoka by to
měli ocenit. Kolaudační závada je jen jedna a má být odstraněna do konce září. Další
námitky proti bioplynové stanici nejsou na programu dne a občané je mohli uplatnit
na jednáních v Přelouči.

Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelé schvalují a berou na vědomí převod pozemků ze státu na obec a odkup
parcely č. 525/8. Zastupitelé schvalují a berou na vědomí návrhy starosty na pořízení
poštovní  schránky.  Zastupitelé  berou  na  vědomí  trestní  oznámení  na  obec  Brloh.
Zastupitelé schvalují a berou na vědomí návrh starosty na podání trestního oznámení
na předsedu Občanského sdružení proti proti bioplynové stanici Brloh p. Ing. Říhu.

Závěr:
Starosta se rozloučil s přítomnými a zasedání ve 20.45hod ukončil.

Zapisovatel: pí Burešová

Ověřovatel: p. Marek                                                              Ověřovatel: pí Volejníková

Místostarosta:  p. Beneda                                                         Starosta: p. Mašek
 


