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Zápis z XVl (2 121l zastupitelstva obce konaného

dne 19. 3. 2021

Zasedání bylo zahájeno v 18.30 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva Urbanová,

František Hraba, Josef Loužil
omluven: petr somr
Občané: dle prezenční listiny - K. Burešová

Program:

L, Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Schválen í zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok2020 a závěrečného účtu

o. Účetní závěrka za rok2olo
7. Smlouva o poskytováníslužeb-TDl pro stavbu ,,Chodník v Benešovicích"
8. Dodatek smlouvy o dílu firmy TESS, spol. s. r. o.

9. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích
10. Dohoda o výběru poplatků a předávánídokladů - SOP a.s,"

11. Sponzorský dar
].2. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - nn, knn

13. Diskuse
L4.Závér

Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájenív 18.30 hodin

ad 2} Volba zapisovatele * p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelka byla navržena a schvólena

ad 3) Ověřovatelé - p. J. Loužil a p. E. Urbanová
Ověřovatelé byli navrženi a schvóleni

ad 4) Byl přečten program zasedání
Zastupitelé program zasedóníschvólili a doplnili o nový bod, který byl zařazen pod

č.8 Dodatek smlouvy o dílu firmy TESS, spol. s. r. o.

6-0-0

6-0-0

6-0-0



/
od 5/ Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok2020 a závěreČného

účtu
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy.
|Jsnesení: Zostupitelé tuto záležitost projednali a schvólili bez výhrad 6-0-0

ad 6} Účetní závěrka za rok2020
Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou za rok 2020

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. 6-0-0

ad 7} Smlouva o poskytování služeb-TDl pro stavbu,,Chodník v BeneŠovicích"

Byla projednána smlouva na poskytnutí služeb technického dozoru investora a koordinátora

BoZp na staveništi chodník Benešovice. Poskytovatelem bude fa. LlMMA s.r.o, PřelouČ

zastoupená p. Liborem Matouškem. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele

technický dozor.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili.

Starosta obce byl pověřen uzavřenísmlouvy. 6-0-0

ad 8} Dodatek smlourry o dílu firmy TESS, spol. s. r. o.

Smtuvní strany se na základě oboustranné dohody dohodly na tom, že rozsah díla, jenŽ je

vymezen ve smlouvě o dílo v čl. Vt. Platební podmínky, mění, rozšiřuje a zuŽuje o změny, jeŽ

jsou obsaženy v Dodatku č.1.

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili. 6-0-0

ad 9} Veřeinoprávní smIouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích

Dotace výměnný fond. Výše peněžních prostředků na nákup literatury do rnýměnného fondu

na rok 2021 bylstanoven na2,- za 1občana, dle počtu obyvatel.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. 6-0-0

ad 10} Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů - SOP a.s.

účastníci uzavírají dohodu za úče|em řádného a včasného plnění norných povinností

ptynoucích ze dne z.č.54tl2O2O Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn, zejména

povinnosti týkající se poplatku za ukládání Odpadků na skládku.

Zastupitelé tuto zóležitost projednoli a schvólili. 6-0-0

ad 11) Sponzorský dar
oddíl sK Šamani Benešovice požádali o poskytnutí sponzorského daru na soutěŽní rok2O2L

ve rnýši 10.000,-, ktený použijí na zabezpečení provozu klubu.

Zastupitelé tuto záležitost projednalia schvólili. 6-0-0



/
ad 12) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - nn, knn
Zřízení věcného břemene na pozemku 491/1,, v k.ú. Brloh u Přelouče, vlastníkem obec Brloh-
zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN, pojistková skříň a zemnící páska.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.lV-12-2aLOLLI|VB/07,
Brloh k.č. 448/28 - nn, knn

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. 6-0-0

ad 13) Diskuse
Úprava a rekonstrukce nájezdu křižovatky v části Brloh/Doly, renovace uvítacích cedulí,
oprava kurtu na hřišti, vyklízenísauny, čištěnílomu, pokládka kabelu pro veřejné osvětlenía
měřící radar v Benešovicích - zastupitelé budou ještě informováni.
Pan Loužil poděkoval za dodání roušek.

ad 1a} Závěr
Starosta poděkoval přítomným a v 19,50 hodin zasedáníukončil.

Zapisovala: Bc. Drahuše Kaplanová

ÓrtUta,*ů
ověřovatel: Eva urbanová

Starosta:

H
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