
Zápis z I. (3/2022) zastupitelstva obce konaného
dne 14. I0.2022

Zasedáni bylo zahájeno v 19:00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minařík, Petr Somr, Miroslav Jeníček, JoseťLoužil,
Kristýna Jiráková, Eva Urbanová

občané: Bc. Kristýna Burešová, Danuše Šinfeltová. Ing. Jiří Šinfelt, Pavel Urban. Váciav

Klenka, Luboš Bureš, Bc. Drahuše Kaplanová. František Hraba

Program:

i. Zahďleni
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu zaseďání

5. Hodnocení volebního období
6. Složení slibu členů zastupitelstva
7. Volba starosty

8. Volbamístostarost},
9. Volba členů výboru
10. Schválení finančních odměn zastupitelú

i l. Rozpočtové opatření - pravomoc starost,v

12. Diskuse
!3. Závěr

Hlasování: 0-0-0
Pro - Proti - Zdrže\ se

adl) Zahá]ení v 19:00 hodin

ad2) Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Zapisovatelkabyla navrženaaschválena 7-0-0

ad3) Ověřovatelé - p. Petr Somr. Josef Louži1

Ověřovatelé by,li navrženi a schváleni 7-0-0



ad4) Byl přečten program zasedání a následně vyškrtnut původní bod č. 12 a nahrazen o
Změnu č.2Územního plánu Brloh - nabídka

Zastupitelé program zasedání schválili 7-0-0
ad5) Hodnocení volebního období

Starosta Aleš Drahokoupil zhodnotil uplynulé volební období a poděkoval za odvedenou práci
paní Drahuši Kaplanové a panu Františku l{rabovi. Současně poděkoval místním
dobrovolnÝm hasičům za jejich nasazení během společných aktivit. Přivítal nové zastupitele
paní Kristýnu Jirákovou a pana Miroslava Jeníčka.

ad6) Složení slilru členů zastupitelstva

Přítomní zastupitelé stvrdili svým podpisem složení slibu členů zastupitelstva.

ad7) Volba starost\

Přímou volbou starostv obce b1,1 zvolen pan Aleš Drahokoupil 7 - 0 * 0

ad8) Volba místostarosfr,

Přímou volbou místostarosty obce br,l zl,olen Ing. Lrrboš Minařík 7 - 0 - 0

ad9) Volba členů r}borů

Název výboru Předseda Členové

Výbor kontrolní Eva urbanová Petr Somr

Miroslav Jeníček

Výbor finanční Krisqýna Jiráková Josef Loužil

Petr Somr

Výbor kultumí, mládeže a sportu Petr Somr Eva Urbanová

Krisq.ína Jiráková

Výbor životního prostředí Miroslav Jeníček Eva Urbanová

Josef Loužil

KristÝna Jiráková

Miroslav Jeníček

Výbor pro rozvoj obce Josef Loužil



Osadní qfbor Benešovice Ing. Luboš Minařík

Zastupitelé tuto zá|ežitost projednali a schválili

adl0) Schválení finančních odměn zastupitelů

Zastupitelé projednali finanční odměny zastupitelů ve

výši:
Starosta: 14 600,- Kč. místostarosta: 13 140,- Kč, zastupitelé: 1 500.- Kč

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

václav sotona

lng. Miroslav Jirka

7-0-0

7-0-0

ad1 1) Rozpočtové opatření - pravomoc staros§

Navrhuje se pravomoc starosfy schvalovat jednotlivá rozpočtol'á opatření, jimiž dochází ke

změnám závaznýchukazatelů rozpočtu obce, a to v rozsahu u rldajŮ na kaŽdé PoloŽce do

částky 25 000,- Kč a u příjmů neomezeně. P]atnost pravomoci ie navrhován do konce

volebního období.

Usnesení: Zastupitelstvo obce Brloh v souladu s ust. § 102 odst. 2.zák. č.128/2000 Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje starostu obce spoleČně s místostarostou ke

schválení a pror,ádění rozpočtových opatření dle ust. § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o

rozpoětových pravidlech územních rozpočtů v navrhovaném rozsahu. Kontrolu provedených

změn rozpočtu bude provádět zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

7-0-0

ad12\ Zména č. 2 Územního plánu Brloh - natrídka

Zastupitelé se seznámili s návrhy na změnu ÚP (manželé Kuchyňkovi, paní Šolcová a měSto

přelouč). Dále se semámili s cenovou nabídkou architekta Tománka na zpracování změny Č.

2územního plánu Brloh ve výši 68 9"t0,- Kč. Zastupitelé požadovali spoluúČast navrhovatelŮ

zazpracování návrhu změny č.2ÚP. Byly navrženy částky spoluúčasti: manŽelé KuchYňkovi

- 30 000"- Kč a paní Šolcová - 10 000,- Kč.

Usnesení: Starosta byl pověřen projednat s navrhovateli spoluúčast. Bude projednáno na

nejbližším zastupitelstvu. 7-0-0

ad13) Diskuse

Zastupitelé byli upozorněni na nevhodné uložení bio odpadu v lese směrem ke křÍŽku.

Manželé šinfeltovi navrhli možnost provozování obchodu na OÚ. V úvahu by přicházela

pomoc s dovážkou objednaných položek a následný .rydej v prostorech oÚ.

Dokončené opťavy: oprava brány u kontejneru na bio odpad, oprava pletiva u tenisového

kurtu,



adl4) Závér:

Starosta poděkoval přítomným a ve 20:00 hodin zasedání ukončil.

fu^/

Zapisovala: Eva Urbanová

Vyvěšeno 27, 10, 2rl??
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