Zápis z XXIII (2/2022) zastupitelstva obce
konaného dne 22. 4.2022
Zasedáníbylo zahájeno v 18:00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minařík, Petr Somr, Josef Loužil, František Hraba, Eva
Urbanová

Omluveni: Bc. Drahuše Kaplanová
Občané:Bc. Kristýna Burešová, Pavel Urban, Luboš Bureš, Josef Pavlíček,František
Svoboda, Ondřej Čapek

Program:

1.

Zaháiení
2. Určenízapisovatele zápisu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zasedáni
5. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh zarokZ)2l a závěrečného
účtu
6. Veřejný rozhlas
7. Oprava komunikace
8. Vysokorychlostní intemet
9. Linka bezpečí- příspěvek na provoz
l0. Darovací smlouva - Domov u Fontány
1 1. Smlouva o poskýnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
12. Stání pro kontejnery v Benešovicích
1 3. Výsadba zeleně na p.č.1 32 směr Jankovice
14. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Přelouč a Obcí Brloh
15. Diskuse
16. Závér

Hlasování:0*0-0
Pro

- Proti - Zdržel se

ad I) Zahájení v 18:00 hodin

ad 2)

Volba zapisovatele - p. Eva Urbanová

Zapisovatelka byla navržena a schválena

6-0-0

ad 3) Ověřovatelé

-

p. František Hraba a p. Josef

Loužil

6-0-0

Ověřovatelé byli navrženi aschváleni

ad 4)

Byl přečten program zasedání

Zastupitelé píogram zasedáni schválili a doplnili o nové body, které byly zaŤazeny pod č, 11
Smlouva o dotaci Pardubického kraje. pod č. 12 Stání pro kontejnery v Benešovicích, pod č.
13 Výsadba zeleně nap.č132 směr Jankovice, pod č. 14 Veřejnoprávní smlouva mezi
Městem přelouč a obcí Brloh

6-0-0
ad 5)

Schvá|enízprávy o přezkoumání hospodaření obce Brloh za rok202l a

závěrečného účtu
Zastupitelé byli seznámeni s obsahemzprávy.
Usnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali a schválili bez

ad 6)

výhrad

6

-

-

0

0

Veřejný rozhlas

Byla vybrána firma pana Pikla. Částka za instalaci bude činit 312.000.- Kč. Bude využita
dotace z Pardubického kraje, která činí100.000.- Kč.
Usnesení: Zastupitelé tlúo zá|ežitost projednali a

ad 7)

schválili

6

-

0

-

0

Oprava komunikace

Byla vybrána Správa aúdržbasilnic Pardubického kraje Cestmistrovství Přelouč. která učinila
nabídku 8a.223,- Kč. Bude opravena komunikace v Dolích štěrkovým pokladem. Zérovei
bude odstraněn neíunkčnízatravněný trojúhelníkna zaěátku sjezdu do této části obce.
Usnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali a

ad 8)

6

-

0

-

0

Vysokorychlostní internet

Starosta informoval zastupitelé s nabídkou firmy

vysokorychlostního intemetu v našíobci

Linka bezpečí- příspěvek

CETIN

která by měla zájem o instalaci

.

Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali

ad 9)

schválili

azamitli

0

-

6

-

0

na provoz

lJsnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali

azamít|i

0*6

-

0

ad 10) Darovací smlouva

Byl projednán návrh

- Domov u Fontány

na poskytnutí finančníhodaru pro Domov u Fontány ve

výši 10.000,- Kč

(paní Sobotková a pan Šrajbr)
Usnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali a

schválili

0* 0

-

6

ad 11) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
Předmětem smlouvy je poskltnutí investičnídotace z rczpoětových prostředků Pardubického
kraje na akci .. Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu" .Zastupitelé tuto zá|ežitost
projednali a schválili zárněr k podepsání smlouvy. Starosta byl pověřen smlouvu podepsat.
Dotace činí100.000,- Kč
Usnesení: Zastupitelé tuto záIežitost projednali a

schválili

-

6

0-0

ad |2) Stání na kontejnery v Benešovicích

Byla předložena nabidka firmy Badog Sovolusky, za cenu 62 000.- bez DPH
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a

schválili

- 0-

6

0

ad 13) Výsadba rostlin p. č. 132 směrem na Jankovice
Pan Čemý ze zaltadnictví v Klešicích podal nabídku na 52.700,- Kč bez DPH. Jedná se o
celkovou částku včetně práce. Po dohodě s rnístnímihasiči se zastupitelé dohodli" že realizaci
provedou oni. Nákup rostlin bude realizován ze zahradnictví v Klešicích a bude požádáno
s grantu PŽH o dotaci.
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a

schválili

6

- 0-

0

ad 14) Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Přelouč a Obcí Brloh
Zastupitelé byli seznámeni s Veřejnoprávní smlouvou č.812022 o sociálně - právní ochraně
dětí kterou budou vykonávat orgány Města Přelouče s přenesenou působností ve správním
obvodu obce.
Usnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a

schválili

6

- 0-

0

ad 15) Rozpočtovéopatření č. 1 pro ro2022
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. I12022. Viz příloha

Usnesení :Zastupitelé tuto záležitost projednali a

schválili

6

- 0-

0

ad 16) Diskuse

V půlce května začne do našíobce zajíždětpojízdnáprodejna dvakrát týdně (úterý a čtvrtek).
Stání bude před hostincem U Vavřince.
Pan Hraba vznesl dotaz ýkajícíse točny u Mlýnského rybníka. Po navození štěrku a
následném upěchování bude točna sloužit svému účelu.

ad 17) Závěr
Starosta poděkoval přítomným av 19:25 hodin zasedání ukončil

fu/ ká*,*J
Zapisov ala: Eva Urbanová
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Ověřovatel

:
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:
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Josef Loužil

&

František Hraba

Vyvěšeno 0í 05. 2022

Starosta:

Sejmuto

