
Zápis z XX (6 '1l zastupitelstva obce konaného

dne 1. 11. 2O2L

Zasedáníbylo zahájeno v 19.00 hodin, v předsálíhostince U Vavřince

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

František Hraba, Petr Somr, Josef Loužil
Občané: dle prezenční listiny - p. Šinfeltová, p. Šinfelt, p. Volejníková, p. Malá, p.

Chudobová, p. Volfová, p. Kuchyňková, p. Kuchyňka

Program:

1,. Zahájení
2, Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4, Schválení programu zasedánía doplněnío bod 8)

5. Směna částípozemků p, č, 7018 a 70 v k.ú. Brloh u přelouče

O, Žádost o změnu územního plánu

l.žádost o majetkoprávnívypořádáníčásti pozemku parc. č. 158 v k.ú. BeneŠovice u

Přelouče
8. Odprodej obecních pozemků - Benešovice
9. Diskuse
10, Závěr

Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájenív 18.30 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová

Zapisovatetka byta navržena o schvólena 7-a-0

ad 3) Ověřovatelé - p. Somr, p. Urbanová
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni 7-0-0

ad a) Byl přečten program zasedání
Zastupiteté program zasedóníschvólili a doplnili o bod 8, 7,0-a

od 5/ Směna částí pozemků p. č.7Ol8 a7Ol9 v k.ú. Brloh u Přelouče
Zastupitelé projednali záměr směny pozemků mezi Obcí Brloh a p. Hubičkovou, jedná se o
pozemek pod veřejnou komunikací a zahradou, předmětné pozemky vznikly ne základě

geometrického plá nu č, 292-137 l zo21,.

Zastupitelé směnu pozemků projednali a schvólili, starosta obce byl pověřen k uzavření

smlouvy.
k sepsóní smlouvy, 7-0-a



ad 6} Žádost o změnu územního ptánu
Paní Kuchyňková požádala o změnu územního plánu v k. ú. Benešovice u Přelouče. Jedná se o
pozemky Č.p 26,29,30 a 36, které by byly vhodné jako parcely stavební. Zastupitelé se dohodli
o vyvěŠení moŽnosti podání žádosti a podmětů k další úpravě i od dalších občanů.
S termínem zpracování do 1212022.
Zastupitelé žádost projednali a schválili.

adt|Žádost o majetkoprávní vypořádání části pozemku parc. č. 158 v k.ú. Benešovice u
Přelouče.
Jedná se o majetkové vypořádání mezi Obcí Brloh a Pardubickým krajem na základě smlouvy
o podmínkách provedení stavbv S|OM|2O49/I7|PPSIBP ze dne 26.6.20t7 - ,,Chodník
v Benešovicích"
Zastupitelé schvólili podónížódosti o převod pozemku pod chodníkem.

7-0-0

7-0-a

ad 8) Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Benešovice u Přelouče
Paní Věra Čermáková požádala o stanovisko k odkupu části p.p.č. L62/3 a st.p,č. 29 v k.ú.
Benešovice u Přelouče, které jsou ve vlastnictví obce Brloh a jsou v dlouhodobém užívání
vlastníka nemovitosti čp. 14 v Benešovicích.
Předběžnou cenu zastupitelé navrhují 4OO,-lm2,
Zastupitelé zóměr prodeje projednali a schválili. 7-0-0

ad 9) Diskuse
p. Šinfeltová seznámila přítomné s průběhem událostí spojených s provozováním hospody -
ze strany občanů došlo při pořádané akci v hospodě k vnášenívlastního alkoholu na zábavu,
dále podala zastupitelstvu informaci, že její přibližné náklady (nájemné, zdravotní, sociální,
energie, odpadní vody, topení, apod.) na provoz hospody činí cca 14 000 Kč/měs., nikoli jen
1000Kč nájemného, nájemné předsálí a sálu v hostinci U Vavřince bude vždy o dohodě
provozovatelky hostince s nájemcem prostoru, jeho výše bude odvislá na odběru zboží od
provozovatelky, Časové nároČnosti pro provozovatelku, apod., dále bude dohodnuta cena za
úklid, pokud ho nebude provádět sám nájemce,
úklid chodníku v Benešovicích,
seznámenís možnými variantami úpravy poplatku popelnic v následujícím roce.

ad 10) Závér
Starosta poděkoval přítomným a ve 20.05 hodin zasedáníukončil.
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