Z á p i s č . 35
ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 29. 1. 2018
od 19, 30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Brnířov

Zasedání Zastupitelstva obce Brnířov bylo zahájeno v 19.30 hod. starostou obce Zdeňkem
Šupem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů. Informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 18. 1.
2018 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce. Starosta dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že je přítomno 8
členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Omluveni: Bc. Roman Beneš
Dále přítomni: 3 občané, jako host Ing. Josef Mazanec
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Petr Kaše, Josef Pišťák
1) Starosta obce Zdeněk Šup seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání
/příloha č. 1/, k němuž nebyly v průběhu zveřejnění vzneseny žádné připomínky a
doplňující návrhy. Vzhledem k tomu, že k jednání ohledně bodu 6) Stanovení kritérií
pro prodej obecních parcel byl jako host přizván v tu dobu již přítomný Ing. Josef
Mazanec, navrhuje starosta přesunutí tohoto tématu jako 3. bod jednání a doporučuje
schválit program zasedání s touto změnou. Jelikož zastupitelé s touto změnou souhlasí
a k takto upravenému programu nemají žádné další připomínky, dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování:
pro:
8
Usnesení č. 282

proti:
0

zdržel se:
0

– Zastupitelstvo schválilo pozměněný program zasedání v této
podobě: 1) Zahájení, 2) Kontrola plnění opatření z minulého
jednání, 3) Stanovení kritérií pro prodej obecních parcel,
4) Změna vyhlášky č. 2/2016 o regulaci nočního klidu,
5) Projednání projektu úpravy návsi, 6) Výběr varianty
úpravy domu pro sociální bydlení, 7) Rozpočtové opatření
č. 6, 8) Různé, 9) Závěr

2) Kontrola plnění opatření z minulého jednání – předsedkyně kontrolního
výboru Marie Poláková konstatovala, že opatření byla splněna
3) Ing. Josef Mazanec představil přítomným svoji nabídku spolupráce v oblasti
shánění a prověřování zájemců o koupi obecních parcel a v oblasti veškeré
administrativy spojené s uzavíráním kupních smluv a převodem pozemků na nové
majitele. Zastupitelé projednali rozsah nabízených služeb včetně finančních
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podmínek a schválili spolupráci s panem Mazancem na základě Dohody o
zajištění podmínek prodeje a administrativy s prodejem spojené a současně pověřili
starostu Zdeňka Šupa podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 283 – Zastupitelstvo schválilo spolupráci s panem Josefem Mazancem
na základě Dohody o zajištění podmínek prodeje a administrativy
s prodejem spojené a pověřilo starostu Zdeňka Šupa jejím podpisem.

Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje následujících pozemků, které vzniknou
rozdělením současného pozemku č. 689/1 na základě geometrického plánu č. 16/2017 ze
dne 22. 10. 2017 vytvořeného Ing. Zábranským:
Par. č.
výměra v m2
689/13
807
689/14

810

689/15

810

689/16

810

689/17

809

a hlasuje o tom s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 284 – Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje pozemků č. 689/13 o výměře
807 m2, č. 689/14 o výměře 810 m2, č. 689/15 o výměře 810 m2, č.
689/16 o výměře 810 m2 a č. 689/17 o výměře 809 m2 vzniklých
geometrickým plánem č. 16/2017 ze dne 22. 10. 2017 vytvořeného Ing.
Zábranským
Zastupitelstvo projednalo cenové podmínky prodeje obecních parcel a stanovilo cenu 500
Kč/m2 pozemku. Dále pak bude nový vlastník parcely povinen uhradit příspěvek na
zasíťování parcely ve výši 80 000,-- Kč a příspěvek na administrativní služby pana Ing.
Josefa Mazance ve výši 30 000,-- Kč. Zastupitelstvo hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0
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zdržel se:
0

Usnesení č. 285 – Zastupitelstvo schválilo prodejní cenu obecních parcel ve výši
500,-- Kč/m2 pozemku + příspěvek nového vlastníka na
zasíťování parcely ve výši 80 000,-- Kč + příspěvek na
administrativní služby Ing. Josefa Mazance ve výši 30 000,-- Kč.
Další kritéria přidělování parcel budou předmětem dalšího jednání zastupitelstva.
4) Zastupitelstvo obce projednalo termíny akcí, které plánuje obec Brnířov ve
spolupráci s SDH Brnířov pořádat v roce 2018, u nichž se předpokládá trvání i v
době nočního klidu. Dále byly projednány akce občanů, kteří nahlásili jejich
pořádání na základě uveřejněné výzvy. Veškeré tyto akce byly zahrnuty mezi
výjimečné případy, při nich je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než
stanovuje zákon. Zastupitelstvo na základě těchto skutečností ruší Vyhlášku č.
2/2016 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou a schvaluje novou
Vyhlášku č. 1/2018 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Hlasování
proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 286 - Zastupitelstvo ruší Vyhlášku č. 2/2016 o regulaci nočního klidu –
stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou a schvaluje novou Vyhlášku č.
1/2018 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.
5) Starosta obce seznámil přítomné s možnostmi úpravy návsi a také s možností
získat na její realizaci dotaci od Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, PSOV
PK 2018 – Projekty obcí. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o tuto dotaci s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 287 – Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje,
odboru regionálního rozvoje, PSOV PK 2018 – Projekty obcí na
realizaci projektu úpravy návsi.
6) Starosta obce předložil přítomným varianty úpravy domu pro projekt sociálního
bydlení vypracované projektantem Ing. Václavem Vlčkem z Klatov.
Zastupitelstvo předložené varianty prostudovalo a pro projekt sociálního bydlení
vybralo variantu č. 1, o čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0
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zdržel se:
0

Usnesení č. 288 – Zastupitelstvo schválilo jako vhodnou možnost úpravy domu
pro sociální bydlení variantu č. 1 z předkládaných možností
zpracovaných projektantem Ing. Václavem Vlčkem.
7) Zastupitelstvu obce bylo dáno na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 (viz.
příloha) , které v rámci svého limitu schválil příkazce rozpočtu Zdeněk Šup dne
22. 12. 2017 a zastupitelstvo o něm hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 289 – Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.
6/2017.
8) Různé
• Starosta obce seznámil zastupitele s možností získat dotaci na ošetření stromů v obci
Brnířov v rámci OP Ochrana přírody 2018, od poskytovatele Plzeňský kraj, odbor
životního prostředí. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o tuto dotaci, o čemž
hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
proti:
zdržel se:
8
0
0
Usnesení č. 290 – Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na ošetření stromů
v obci Brnířov v rámci OP Ochrana přírody 2018, od poskytovatele
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí.
•

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí o plynofikaci objektu č. p. 25 pana Josefa
Durdíka. Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo se ji schválit s podmínkou, že při
vybudování plynové přípojky nedojde k porušení asfaltového povrchu komunikace a
že práce budou probíhat mimo termíny plánovaných kulturních akcí tak, aby nebyl v
době těchto akcí narušen estetický ráz návsi. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 291 – Zastupitelstvo obce schválilo žádost o plynofikaci objektu
č. p. 25 pana Josefa Durdíka s podmínkou, že při vybudování
plynové přípojky nedojde k porušení asfaltového povrchu
komunikace a že práce budou probíhat mimo termíny
plánovaných kulturních akcí tak, aby nebyl v době těchto akcí
narušen estetický ráz návsi.
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•

Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost manželů Ivety a Václava Bouberlových o
povolení drobné stavby – zastřešení stání pro osobní automobily na jejich pozemku č.
762/12 dle přiložené dokumentace. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo ji s
tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 292 – Zastupitelstvo schválilo žádost manželů Ivety a Václava
Bouberlových o povolení drobné stavby – zastřešení stání pro
osobní automobily na jejich pozemku č. 762/12 dle přiložené
dokumentace.
•

Zastupitelstvu byla předložena žádost o poskytnutí finančního daru pro Místní
organizaci Svazu tělesně postižených z. s. Kdyně. Zastupitelstvo žádost projednalo a
schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,-- Kč s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 293 – Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
3 000,-- Kč pro Místní organizaci Svazu tělesně postižených z. s.
Kdyně.
•

Zastupitelstvu byla předložena žádost o finanční příspěvek Svazu neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s. Zastupitelstvo
žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 1 000,-- Kč s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 294 – Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku Svazu
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské
centrum Domažlice, p. s. ve výši 1 000,-- Kč.
•

Zastupitelstvu byla předložena žádost o úpravu Božích muk v obci Brnířov u hlavní
silnice vedle č. p. 72 současně s cenovou nabídkou zhotovitele Kamenictví Luboš
Procházka, Koloveč. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo ji s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 295 – Zastupitelstvo schválilo úpravu Božích muk v obci Brnířov u hlavní
silnice vedle č. p. 72 včetně přiložené cenové nabídky zhotovitele
Kamenictví Luboš Procházka, Koloveč.
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•

Zastupitelstvo projednalo zvýšení limitu pokladny z dosavadních 5 tisíc korun na 15
tisíc korun a schválilo jej s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 296 – Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení limitu pokladny na 15 tisíc koru.
•

Zastupitelstvo schvaluje následující plán kulturních akcí:
19. 5. 2018 – Setkání traktorů
3. a 4. 8. 2018 – Setkání rodáků a přátel obce Brnířov
25. 8. 2018 – Brnířovská šlapka
Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 297 – Zastupitelstvo schválilo plán kulturních akcí.
• Přítomní občané přednesli zastupitelstvu svůj dotaz ohledně termínu vybudování
komunikace do obytné zóny Brnířov, kde bydlí. Bylo jim odpovězeno, že v současné
době nemá obec dostatek finančních prostředků na vybudování celého úseku a že
k realizaci může dojít teprve v případě, že bude vyhlášen vhodný dotační titul.

Jelikož nebyly další náměty a připomínky ukončil starosta zasedání ve 22: 30 hodin. Termín
dalšího zasedání byl stanoven na pondělí 26. 2. 2018 v 19:30 hodin.

Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 1. 2. 2018
Ověřovatelé:

Per Kaše
Josef Pišťák

Vlastimil Weber:
místostarosta obce

Zdeněk Šup:
starosta obce
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