Zápis

č . 15

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 27. 1. 2020
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 17. 1. 2020 do 27. 1. 2020 (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: Libuše Hynčíková
Dále přítomni:
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Marie Kadlecová, Vlastimil Weber
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:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 184 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání – starosta obce konstatoval, že opatření
byla splněna.
3. Zastupitelstvu byla ke schválení předložena Veřejnoprávní smlouva uzavíraná
mezi Obcí Brnířov a Městem Kdyně o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, na základě
které budou uvedenou agendu vykonávat namísto orgánů obce Brnířov orgány
města Kdyně. Zastupitelé se zněním smlouvy seznámili, beze změn ji schválili
a pověřili starostu obce jejím podpisem, o čemž se hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0
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Usnesení č. 185 – Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí
Brnířov a Městem Kdyně o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí a pověřilo starostu jejím podpisem.
4. Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na vypracování projektové
dokumentace na stavbu vodojemu nad obcí Brnířov. Vzhledem k finanční
náročnosti navrhuje podat žádost o dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo tuto možnost zvážilo a schválilo podání žádosti o dotaci na
projektovou dokumentaci na stavbu vodojemu nad obcí Brnířov od Krajského
úřadu Plzeňského kraje v programu Ekologické investiční projekty 2020 –
Podpora zpracování projektové dokumentace Vodohospodářská infrastruktura
2020 s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 186 – Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na
vypracování projektové dokumentace na stavbu vodojemu nad
obcí Brnířov od Krajského úřadu Plzeňského kraje v programu
Ekologické investiční projekty 2020 – Podpora zpracování
projektové dokumentace Vodohospodářská infrastruktura
2020.
5. Různé
-

Zastupitelstvu byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. 1828/22-1799/33210/2019 mezi povinným Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR a oprávněným Obcí Brnířov. Zastupitelé se zněním smlouvy
seznámili, beze změn ji schválili a pověřili starostu obce jejím podpisem,
o čemž se hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 187 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. 1828/22-1799/33210/2019 mezi
povinným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a oprávněným Obcí
Brnířov a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
-

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0015316/SoBS VB/1 mezi
povinným Obcí Brnířov a oprávněným ČEZ Distribuce, a. s. zastoupeným
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firmou Omexom GA Energo, s. r. o. Zastupitelé se zněním smlouvy seznámili,
beze změn ji schválili, včetně technického řešení stavby. Pověřili starostu obce
jejím podpisem, včetně souhlasu s technickým řešením stavby. Hlasovalo se
s tímto výsledkem:

pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 188 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120015316/SoBS VB/1 mezi povinným Obcí Brnířov a
oprávněným ČEZ Distribuce, a. s. zastoupeným firmou
Omexom GA Energo, s. r. o., včetně technického řešení stavby a
pověřili starostu obce podpisem.
-

Zastupitelstvu byla předložena nabídka Ing. Jaroslava Havlíka, JH projekt s.r.o,
na zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení na
vjezdovém úseku do obce Brnířov ve směru od Hluboké. Zastupitelstvo si
nabídku prostudovalo a schválilo ji včetně cenové kalkulace s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 189 – Zastupitelstvo schválilo nabídku Ing. Jaroslava Havlíka, JH
projekt s.r.o, na zpracování projektové dokumentace na
rozšíření veřejného osvětlení na vjezdovém úseku do obce
Brnířov ve směru od Hluboké.

-

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

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. 191 – 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 poskytnutí dotace SDH Hluboká.
Každoročně přispívá Obec Brnířov na provoz družstva částkou 5 tisíc Kč, SDH
Hluboká tentokrát navíc žádá o příspěvek na nákup 12 přileb v celkové hodnotě
9 012,-- Kč. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a s přihlédnutím ke
skutečnosti, že dětské družstvo SDH Hluboká navštěvuje i několik dětí
z Brnířova, rozhodlo se žádosti vyhovět a SDH Hluboká poskytnout dotaci
v celkové výši 14 012,-- Kč, z toho ve výši 5 000,-- Kč na běžný provoz
družstva a dotaci ve výši 9 012,-- Kč na pořízení 12 ks přileb. Hlasování
proběhlo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 192 – Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace SDH Hluboká
v celkové výši 14 012,-- Kč, z toho ve výši 5 000,-- Kč na běžný
provoz družstva a ve výši 9 012,-- Kč na pořízení 12 ks přileb.
-

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o obstarání pečovatelské služby mezi
obcí Brnířov a společností Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p. o.
Zastupitelé si smlouvu prostudovali, beze změn ji schválili a pověřili starostu
jejím podpisem, o čemž hlasovali s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 193 – Zastupitelé schválili Smlouvu o obstarání pečovatelské služby
mezi obcí Brnířov a společností Doma ve Kdyni – centrum
sociálních služeb, p. o. a pověřili starostu jejím podpisem.

-

Zastupitelstvu byla předložena Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení
stavby č. V/1799/2019 mezi správním orgánem Městský úřad Kdyně a
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stavebníky Jakubem Hirschlem a Michaelou Behenskou včetně projektové
dokumentace, ke které má Obec Brnířov vyjádřit souhlas jako třetí osoba.
Zastupitelstvo si veškerou dokumentaci prostudovalo, s projektem souhlasí a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Hlasování proběhlo s tímto
výsledkem:
pro:
proti:
zdržel se:
8
0
0
Usnesení č. 194 – Zastupitelstvo souhlasí s projektem stavebníků Jakuba Hirschla
a Michaeli Behenské na stavbu RD dle projektové dokumentace
a schválilo podpis Veřejnoprávní smlouvy o umístění a
provedení stavby č. V/1799/2019 a pověřilo jím starostu.
-

Zastupitelstvo diskutovalo o tom, k jakému využití by měla sloužit stará garáž u
nemovitosti č. p. 29, která je ve špatném technickém stavu a v případě dalšího
využití by bylo nutné ji opravit. Zastupitelé se shodli, že by bylo vhodné ji
využít jako zázemí pro údržbáře. Její oprava bude schválena následně po
předložení soupisu nutných prací a jejich ocenění.

Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky ukončil starosta
zasedání v 21:25 hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 2. 3. 2020 od 19:30 hodin.
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 28. 1. 2020
Ověřovatelé: Marie Kadlecová
Vlastimil Weber

Petr Kaše
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce
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