
Zápis z lIl. (í/2023) zasedání zastupitelstva obce konaného dne
06.03.2023

Úěast zastupitetů: Aleš Drahokoupil, Petr Somr, Miroslav Jeníěek, Josef Loužil, Bc. Kristýna
Jiráková, Eva Urbanová

Oběané: Bc. Kristýna Burešová, Danuše Šinfeltová. lng. Jiří Šinfelt, Václav Klenka, Milena Jeníčková,
František Hraba, Marie Chudobová, Marie Volejníková, Josef Pav]íček

Program:

1. Zahfieni
2. Určení zapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedání
5. Dodatek č.1l2a23 ke smlouvě é.7102 - odpady SOP
6. Prodej pozemků p. č. 562 a p. ó.6814
7. Nominace člena do dozorčí rady VAK Pardubice
8. Schválenísmlouvy o bezúplatném převodu pozemků z ÚZSVU
9. Návrh závěrečného účtu za rok2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Brloh
10. Úěetní uzávěrka
11. Diskuse
12, Závěr

Hlasování: 0-0-0

Pro - Proti- Zdžel se

ad1) Zahájení v 19:00 hodin

ad2) Volba zapisovatele - Kris!ýna Jiráková

Zapisovatelka byla navžena a schválena 6-0-0

ad3) Ověřovatelé - Petr Somr, Josef Loužil

Ověřovatelé byli navrženi a schváleni 6-0-0

ad4) Program zasedání:

Zastupitelé program zasedáni doplnilio nové body, které byly zařazeny pod č.7 Nominace člena do
dozorčí rady VAK Pardubice, pod č.8 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ÚZSvM,
pod č. 9 Návrh závěrečného účtu za rok2022 azpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Brloh, pod ě.10.Úeetni uzávěrka , Program zasedání byl poté schválen.

6-0*0



ad5) Starosta seznámil zastupitelé s dodatkem é.1l2O23 ke smlouvě é.7Ia2 s firmou SOP
Přelouě .

Firma SoP Přelouč jako každý rok navyšuje poplatky za svoz komunálního odpadu skládkovné a za
svoz tříděného odpadu. Poplatky za vyvezení komunálního odpadu se občanům v letošním roce
nenavyšují,

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schváli|i 6-0-0

ad6) Prodej obecních pozemků p.č 562 a p.č.68/4

a} paní Hubičkové Bohunce, č. p. 27,53501Brloh - část pozemku st.p.č, 102 o výměře 15 m2

nově označený jako p.p.č. 562 Pozemek částečně využívaný navrhovaným kupujícím.

Podmínky prodeje: cena pozemku je 200 Kčlm2
b) paní Šoltové Yvettě, Jihoslovanská L6L7,54301 Vrchlabí - část pozemku p.č. 68l! o výměře

].9 m2 nově označený jako p.p.č. 68/4 Pozemek dlouhodobě užívaný navrhovaným kupujícím

Podmínky prodeje: cena pozemku je 200 Kč/mz

Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 13.2.2023

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0

ad7) Nominace ělena do dozorčí rady VAK Pardubice

Starosta seznámil přítomné o nominaci PŽtt Oo dozorčí rady VAK Pardubice pana Mgr. Tomáše Bolka
starostu Městyse Choltice. Z důvodu že PŽH nemá pozici akcionáře, požádala ve svazku obce o
chválení návrhu.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schváli]i 6-0-0

ad8) Převod vlastnictví níže uvedených pozemků od Úradu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na obec Brloh.

Předmětná smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j .

UZSVM/HPUI1613I2023-HPUM na převod p. p.č. 39/8 a p. p. ě. 105/1 v k. ú. Brloh u Přelouče byla
projednána a schválena usnesením zastupitelstva obce Brloh,

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednalia schválili 6-0-0

ad9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok2022 a návrh závěrečného
účtu za rok2022

Starosta seznámil zastupitelé s výsledkem auditu, ktelý proběhl na začátku letošního roku na obecním
úřadě. Zastupitelé se o výsledku přezkoumání hospodařeníseznámili a zprávu schválili bez výhrad.
Bc.K. Burešová seznámila přítomné s návrhem závěrečného účtu zarok2022,

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0



adí0) Účetní uzávěrka

Bc.K.Burešová seznámila zastupitele s účetní uzávěrkou za roR2a22

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili 6-0-0

adlí) Diskuze

Pan Klenka požádal o zakoupení vycházkového hasiěského obleku pro pana Horníka, což bylo
odsouhlaseno.

Dne 25.03.2023 pořádá obec zájezd na výstavu do Lysé nad Labem, zařízen bude autobus, zájemci se
můžou hlásit dle instrukcí na stránkách obce, bude i vyhlášeno rozhlasem.

Do budoucna se bude řešit neuspokojiqý stav a poěet toalet v hostinci.

V tomto !ýdnu bude starosta jednat se spoleěností Tlapnet o kamerovém systému v obci.

Pan Hraba zmínil potřebu koupě fukaru na listí, tím se bude zastupitelstvo zabývat, až to bude aktuální,
pozdějiv tomto roce.

Paní Urbanová zmínila potřebu opravy dlaždice v chodníku před riřadem.

Byl podán dotaz paní M.Volejníkové že je třeba zařídit oběasný úklid nepořádku z výjezdu od křížku
naproti jejího bydliště,

ad12|Závér

Starosta poděkoval za úěast a podněty a v 'l9:45 zasedání ukončil.

Za Jiráková Starosta: Drahokoupil

I

ověřovatel: petr somr Josef Loužil
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