Zánis z

XXil

(1/2022) zastupitelstva obce konaného dne 11.2.2022

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin

účast:Aleš Drahokoupil, František Hraba, Petr Somr, Josef LouŽil, Eva Urbanová
Omluveni: Ing. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová
Občané:dle prezenční listiny

-

Bc. Kristýna Burešová, Josef Pavlíček

Program:

1. Zahqeni
2. Určenízapisovatele zápisu
3, Volba ověřovatelů zápisu

4,
5.

Schválení programu zasedání
Směna části pozemků p. p. č 154/10, t54ll5,I54l19 a24l4 v k. Ú. BeneŠovice u
Přelouče
6. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh zarok2021 a závěreČného
účtu
7. Účetní závěrka zarok2027
8. veřejnoprávní smlouva s krajskou knihovnou v pardubicích
9. Pronájem hostince U Vavřince
10. Diskuse
lI. Závět

Hlasování:
Pro

0-0-0

- Proti - Zdrže| se

ad I) Zahájení v 18:00 hodin
p.

Eva Urbanová

Zapisovatelkabylanavržena a

schválena

ad 2) Votba zapisovatele

ad 3) Ověřovatelé

Ověřovatelébyli

-

-

5

- 0-

0

p. František Hraba a p. Petr Somr

naytženiaschváleni

5-0-0

Byl přečten program zasedání a následně lyŠkrtnutpŮvodní bod Č.6 a nahrazen
projednání schválení vstupu do investičníspolečnosti Amundi Czech RePublic.
ad4)

Zastupitelé programzasedání

schválili

5

-0 -0

o

ad 5) Směna části pozemků p.

p.č. t54tt0,154115,154lL9 a24l1v k.

ú. Benešovice u

Přelouče.
Projednaní směny pozemků mezi:

Obcí Brloh, Brloh 69, 535 01 Přelouč
a

paní Jitkou Kuchyňkovou, Edvarda Beneše 1632,535 01 Přelouč
panem Bohuslavem Kuchyňkou, Edvarda Beneše 1632,535 01 Přelouč

_
_
Za

_

_
č. l54lLO v k. ú. Benešovice u Přelouče, nově dle GP č, 69
1l2022označeného jako p. p, č,I54l24 o výměře 19 m2
nově dle GP č, 69 část pozemku pur.. č. I54lI5 v k. ú. Benešovice u Přelouče,
Ilz)2zoznačeného jako díl a o výměře 13 m2

část pozemku parc.

nově dle GP č, 69 _
část pozemku parc. ě. I54l19 v k. ú. Benešovice u Přelouče.
Ilzlz2označerréhojako díl b o výměře 25 m2
přelouče, nově dle Gp č, 69 _ Il2022
část pozemku pu... i. 24lI v k, ú. Benešovice u
označeného jako 2414 o výměře 13 m2,

pozemků), Pozemek pod veřejnou
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahi(směnu
Brloh. Pozemek parc, č, I54l24 a
zeleni(náves) díl b a p. p, č Ž+t+ ,iruado vlastnictví obec
do vlastnictví manželé
se v současnosti nachází oplocené zahrady, ziskávají

díl ao kde
předmětné pozemky vznikly nazákladé
kuchyňkovi. podmínky prodeje: bezúplatná směna.
geometrického plánu č.69 - 112027,
Starosta obce byl pověřen
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

kuzavření

smlouvy.

ad 6) Investice do investičníspolečnosti Amundi

5

- 0 -0

czech Republic

s Komerční banky, kde má obec
Starosta informoval zastupitele o schůzce s panem Kofroněm
Czech Republic, Zastupitelstvo
účeto možnosti investovat do investičníhotondu Amundi

projednalo a navrhlo vložení3 mil, Kč,

byl pověřen uzavřít
usnesení: zastupitelé t|no zá|ežitost projednali a schválili. starosta
5 -0 - 0
smlouvuapotřebné dokumentykrealizaci investice,
ad

|

Účetnízávérkazarok2D2t

Zastupitelé byli seznámeni s účetnízávěrkou zarok2021

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili

5-0-0

ad8)VeřejnoprávnísmlouvasKrajskouknihovnouvPardubicích
Dotacevýměnnýtbnd'VýŠepeněžníchprostředkůnanákupliteraturydovýměnnéhofondu
narok2022by|stanovenna2,-zaLobčana,dlepočtuobyvatel
Zastupitelé tlto zá|ežitostprojednali a

ad 9) Pronájem hostince U

schválili

5

- 0 -0

Vavřince

pižlová z přelouče, zastupitelstvo se
Do výběrového řízení se přihlásil apouzepaní simona
pižlovéhostinec U Vavřince, po předložení
shodlo, že se pronajme pani SimonÉ
nájemce souhlasí s podmínkami
živnostenského listu, jí bude hostinec předán. Budoucí
Zá|ohy se budou účtovatpodle smlourry,
pronajímatele. Nájemle stanoven na 1 000,_ Kč.
Zastupitelé tuío zá|ežitost projednali a schválili

5-0-0

ad 10) Diskuse

obce, ,,V Žitě", Jednalo by se cca o
Byl projednáván obrubník. ktery bude umístěn v části
o
finančnínáročnost stavby a poté se dohodneme
140 m. Do dalšíhozasedáníbude zjištěna
výstavbě.

projednávatnapříštímzasedáni,
Budoucnost bývalé Sauny č. p. 54 se bude též

ad 11) Závér

Starostapoděkovalpřítomnýmav19:00hodinzasedáníukončil

fur/ il}".*C
Ověřovatel: František Hraba

Zapisov ala: Eva Urbanová

Starosta:

Ověřovatel: Petr Somr

Vyvěšeno

2t

02. rue

oiT BRLOH
Brloh 69
Přelouč 535 01

Sejmuto

