Zápis

č . 41

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 10. 9. 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 31. 8. 2018 do 10. 9. 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 9 členů
zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni:
Dále přítomni: 1 host
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Josef Pišťák, Petr Kaše
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, a který proto doporučuje beze změny schválit.
Jelikož ani nyní nemají zastupitelé k navrženému programu žádné připomínky,
dal starosta hlasovat. Výsledek hlasování:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 353 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání – předsedkyně kontrolního výboru Marie
Poláková konstatovala, že opatření byla splněna.
3. Starosta obce předložil zastupitelům vypracovaný Strategický plán rozvoje
sportu v obci Brnířov do roku 2022. Zastupitelé se s dokumentem seznámili a
beze změn ho schválili s tímto výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 354 – Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje sportu v obci
Brnířov do roku 2022.
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4. Starosta obce seznámil zastupitele s probíhajícím řízením, které zahájil MÚ
Kdyně na základě podnětu ze strany občanů ve věci vyhlášení památného
stromu – 8 lip rostoucích na pozemku č. 816/1 v k. ú. Brnířov a 3 lip rostoucích
na pozemku č. 815/2 v k. ú. Brnířov. Zastupitelstvo projednalo návrh na
vyhlášení uvedených stromů jako památných s přihlédnutím k podmínkám péče
o památné stromy a jejich okolí a vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny
v Plzni, které vyhlášení stromů v Brnířově za památné nedoporučuje. Na
základě všech předložených skutečností hlasovalo zastupitelstvo:
-

o vyhlášení památných stromů – 3 lípy rostoucí na pozemku č. 815/2 v k. ú.
Brnířov (tzv. Švehlova zahrádka) s tímto výsledkem:
pro:
0

proti: zdržel se:
9
0

Usnesení č. 355 – Zastupitelstvo obce zamítlo návrh na vyhlášení památných
stromů - 3 lípy rostoucí na pozemku č. 815/2 v k. ú. Brnířov
(tzv. Švehlova zahrádka).
-

o vyhlášení památných stromů – 8 lip rostoucích na pozemku č. 816/1 v k.
ú. Brnířov (tzv. Masarykova alej) s tímto výsledkem:
pro:
0

proti: zdržel se:
9
0

Usnesení č. 356 – Zastupitelstvo obce zamítlo návrh na vyhlášení památných
stromů - 8 lip rostoucích na pozemku č. 816/1 v k. ú. Brnířov
(tzv. Masarykova alej).
5. Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem realizovat z finančních důvodů
výstavbu místní komunikace v OZ II zatím dle upraveného původního projektu
bez trasy D3 s možností žádosti o částečnou kolaudaci. Zastupitelstvo tento
návrh schválilo, o čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 357 – Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu místní komunikace v OZ
II dle upraveného původního projektu bez trasy D3 s možností
žádosti o částečnou kolaudaci.
Dále bylo navrženo oslovit s výzvou pro podání nabídky na realizaci stavby
místní komunikace v OZ II firmy SBS group s. r. o., Silnice Horšovský Týn, a.
s. a FinalKom s. r. o., o čemž hlasovalo zastupitelstvo s tímto výsledkem:
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pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 358 – Zastupitelstvo obce odsouhlasilo oslovit s výzvou pro podání
nabídky na realizaci stavby místní komunikace v OZ II firmy
SBS group s. r. o., Silnice Horšovský Týn, a. s. a FinalKom s. r. o.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavby místní komunikace v OZ
II bude provádět Karel Abrhám – AB engineering, o čemž hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 359 – Zastupitelstvo schválilo, že administraci zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavby
místní komunikace v OZ II bude provádět Karel Abrhám – AB
engineering.
Byla ustanovena výběrová komise ve složení Ing. Věra Jandová, Josef Pišťák a
Anna Němcová.
6. Starosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 2/2018 ze dne
20. 7. 2018 schválené příkazcem rozpočtu v rámci jeho limitu dne 20. 7. 2018,
č. 3/2018 ze dne 6. 8. 2018 schválené příkazcem rozpočtu v rámci jeho limitu
dne 6. 8. 2018 a č. 4/2018 ze dne 10. 9. 2018 nad limit příkazce rozpočtu.
Zastupitelstvo obce se s uvedenými rozpočtovými opatřeními seznámilo, vzalo
na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2018 a 3/2018 a schválilo rozpočtové
opatření č. 4/2018, o čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 360 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2018 a
3/2018 a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018.
7. Různé
- Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Sdružení vlastníků bytů Brnířov
80/81, jejichž zástupce byl na jednání přítomen, kteří žádají o omezení
parkování aut v okolí bytového domu, dále o zajištění častějšího úklidu
kolem přilehlých kontejnerů a o účast na jednáních ohledně oprav
komunikace před bytovým domem. Zastupitelstvo žádost projednalo a
přislíbilo instalování dopravní značky Zákaz stání, zajištění častějšího
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úklidu kolem kontejnerů pracovníkem Obecního úřadu a ujistilo zástupce
SVJ, že jakmile budou plánovány jakékoliv úpravy v okolí bytového domu,
budou včas přizváni k jednání.
-

Starosta obce předložil zastupitelstvu Smlouvu o umístění zařízení č.
20180912 mezi Obcí Brnířov a Unitec Networks SE, na základě které by
firma United Networks SE měla umístěno telekomunikační zařízení sloužící
pro šíření signálu internetu na budově vodojemu na parcele č. 112, která je
v majetku obce Brnířov. Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním
smlouvy, beze změn ji schválilo a pověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 361 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o umístění zařízení č.
20180912 mezi Obcí Brnířov a Unitec Networks SE a pověřilo
starostu jejím podpisem.
-

Zastupitelstvu byla předložena žádost Ing. Vlasty Kůtové o vyjádření
k přiloženému záměru a o vydání souhlasu s realizací novostavby RD na p.
č. 753/3 v k. ú. Brnířov včetně zřízení sjezdu z plánované místní
komunikace a napojení na inženýrské sítě dle přiložené projektové
dokumentace. Zastupitelstvo si projektovou dokumentaci prostudovalo a
s realizací souhlasí, o čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
9

proti: zdržel se:
0
0

Usnesení č. 362 – Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací novostavby RD na p. č.
753/3 v k. ú. Brnířov včetně zřízení sjezdu z plánované místní
komunikace a napojení na inženýrské sítě dle přiložené
projektové dokumentace.
Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky ukončil starosta
zasedání v 21:45 hodin.
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 13. 9. 2018
Ověřovatelé: Josef Pišťák
Petr Kaše
Vlastimil Weber:
místostarosta obce

Zdeněk Šup:
starosta obce
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