
Zápis z XXl (7l2O2L| zastupitelstva obce konaného
dne 17. L2.2O2L

Zasedáníbylo zahájeno v 19.00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, Bc. Drahuše Kaplanová, Eva Urbanová, Josef LouŽil, Petr Somr

Omluveni: lng. Luboš Minařík, František Hraba

Občané: dle prezenční listiny - K. Burešová

Program:

]", Zahájení

Z. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schváleníprogramu zasedánía doplnění programu o bod 14

5. Vyhláška č.1,12021,- o stanoveníobecního systému odpadového hospodářství

6. Vyhláška č.2/2021,- o místním poplatku za obecnísystém odpadového hospodářství

7 . Dodatek č,1,/2022 k smlouvě č. 07 /o2 o nakládání s odpady v obci Brloh

8. Místní program obnovy venkova obce Brloh 2o2t_2o26 _ Dodatek č.2

9. Plánované investičníakce na rok2022

10. Sponzorské dary na rok2022

11. Návrh rozpočtu obce Brloh narok2022

t2. Plán účetních odpisů na rok7022

13. lnventura

14. Schválení bezúplatného převodu části p.p.č. 15S (158/2dle GP) v k,Ú. BeneŠovice u PřelouČe -
pozemek pod chodníkem.

].5. Diskuse

1,6. Závěr

Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájení v 19.00 hodin

ad 2} Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová

Zapisovatelka byla navržena a schvólena 5-0-0

ad 3) Ověřovatelé - p. J. Loužil a p. E. Urbanová
Ověřovateté byli navrženi a schvóleni 5-0-0

ad 4) Byl přečten a doplněn program zasedání o bod 14)

Zastupite!é program zasedóní schvótili 5-0-0

od 5/ Vyhlá ška č.Ll2o21 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na Území obce Brloh, vČetně

přitehlé místní části Benešovice (systém shromaždbvání, sběr, přeprava, tříděnÍ, vyuŽÍvánía

odstraňová ní kom uná lního od pad u na územ í obce).

Zastupite!é tuto zótežitost projednoli a schvólili 5-0-0



od 6/ Vyhláška č.2l2O21- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obec Brloh touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecnísystém odpadového hospodářství,
poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Sazba poplatku činí 800,-, úleva se poskytuje osobě:

1) která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše18 let věku, a to ve výši 300,-
2) kteřív příslušném kalendářním roce dovrší75 let věku a více, a to ve výši 300,-

Zastupitelé tuto zóležítost projednali a schvólili 5-0-0

ad 7) Dodatekč.Ll2022 k smlouvě č.07lO2 o nakládání s odpady v obci Brloh
Předmětem dodatku je rozsah a způsob předmětu plnění při svozu KO s frekvencí 26x ročně, cena
plnění a čas plnění s účinností od 1,.1.2022,
Zastupitelé ťuto zóležitost projednali a schválili 5-0-0

ad 8) Místní program obnovy venkova obce Brloh 2021-2026 - Dodatek č.2
Místní program obnovy venkova byl doplněn o dodatek týkajícíse modernizace veřejného rozhlasu
v průběhu plánovaného období.
Možné zdroje dotacíjsou: POV PK, SFŽP, MMR, eŽH apod.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili 5-0-0

ad 9) Plánované investiční akce na rok2O22
Plánovaná modernizace a úprava veřejného rozhlasu, předpokládané náklady cca 300.000,-
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili 5-0-0

ad 10) Sponzorské dary na rok2O22
Byl projednán návrh na poskytnutí sponzorského daru pro Mirea denní stacionář o.p.s ve výši 5.000,-,
finančního daru pro Domov u fontány ve výši 5.000,- a Šamani Benešovice ve výši 10.000,-
Zostupiťelé tuto zóležitost projednali a schvólíli 5-0-0

ad 11) Návrh rozpočtu obce Brloh na rok 2022
Vyvěšeno na úřednídesce od 2.12.2021, K. Burešová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu
na rok2022.
Zastupitelé tuto zóležitost projednoli a schválili 5-0-0

ad 12) Plán účetních odpisů na rok2022
K. Burešová seznámila zastupitele s plánovanými účetními odpisy pro rok2022.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali o schvólili 5-0-0

ad 13) lnventura
lnventurní komise bude provádět fyzickou i dokladovou inventuru, která bude dokončena nejpozději
t7. 1,.2022
Zasťupiťelé ťuťo zóležitost projednali a schvólili 5-0-0

ad 14}Schválení bezúplatného převodu části p.p.č. 158 (158/2dle GP) v k.ú. Benešovice u Přelouče
- pozemek pod chodníkem
Zostupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili 5-0-0

ad 15) Diskuse

ad 16) Závér
Starosta poděkoval přítomným, popřál klidné vánočnísvátky a zdraví do nového roku a v 19.40 hodin
zasedáníukončil.



áfu/ //,1*rrrJ
ověřovate l: Eva urbanová
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Vyvěšeno 28, 17, mn Sejmuto


