Zápis

č.

18

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 29. 6. 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 19. 6. 2020 do 29. 6. 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 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Libuše Hynčíková, Petr Suastika
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:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 220 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání –starosta konstatoval, že opatření byla
splněna.
3. Starosta seznámil Zastupitele obce s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
o poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 – Projekty obcí ve výši
210.000,-- Kč na akci Rekonstrukce hasičské zbrojnice – II. etapa.
Zastupitelstvo obce přijímá uvedenou dotaci do rozpočtu obce Brnířov a
pověřuje starostu podpisem dotační smlouvy, o čemž hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0
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Usnesení č. 221 - Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z dotačního titulu
PSOV PK 2020 – Projekty obcí ve výši 210.000,-- Kč na akci
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – II. etapa do rozpočtu obce
Brnířov a pověřilo starostu podpisem dotační smlouvy.
4. Starosta předložil zastupitelům projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce
hasičské zbrojnice – II. etapa vypracovanou Ing. Vlastou Kůtovou. Zastupitelé
se s dokumentací seznámili a beze změn ji schválili s tímto výsledkem:
pro:
proti:
zdržel se:
7
0
0
Usnesení č. 222 – Zastupitelé schválili projektovou dokumentaci na akci
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – II. etapa vypracovanou
Ing. Vlastou Kůtovou.
-

Starosta vznesl zastupitelům dotaz, zda chtějí na výběr dodavatele pro realizaci
akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice – II. etapa vypisovat výběrové řízení.
Zastupitelé rozhodli, že vzhledem k předchozí dobré spolupráci bude akci
realizovat firma SBS Group s. r. o., sídlem Dělnická 48, Kdyně, současně
pověřili starostu obce podpisem smlouvy o dílo, což zastupitelstvo odsouhlasilo
s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 223 – Zastupitelstvo schválilo pro realizaci akce Rekonstrukce
hasičské zbrojnice – II. etapa firmu SBS Group s. r. o., sídlem
Dělnická 48, Kdyně a současně pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo.
5. Různé
- Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.
2/2020, o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, zastupitelé si
její obsah prostudovali a bez připomínek ji schválili s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 224 – Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Brnířov č. 2/2020, o regulaci nočního klidu – stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou.
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-

Starosta seznámil zastupitele s informací MMR ČR, že vzhledem k navýšení
alokace výzvy 1/2019/117D8210 obdrží obec Brnířov dotaci na opravu
místní komunikace v OZ ve výši 1 109 994,-- Kč. Registrace akce bude
doručena v následujících týdnech. Zastupitelé vzali tuto informaci na
vědomí.

-

Zastupitelům byl předložen na vědomí dodatek č. 11 ke smlouvě o odvozu a
skládkování směsného komunálního odpadu ze dne 1. 10. 1993 mezi obcí
Brnířov a Technickými službami Kdyně, kterým Technické služby Kdyně
od 1. 7. 2020 zvedají ceny svozů – 1 svoz SKO na 3.540,-- Kč bez DPH, 1
svoz kontejneru na 1.700,-- Kč bez DPH, který podepsal starosta obce dne
12. 6. 2020. Zastupitelstvo vzalo tento dodatek na vědomí.

-

Zastupitelstvu byla předložena žádost IV-nakladatelství s. r. o. o finanční
podporu vydání publikace „Anetka potřebuje pomoc“ o bezpečném chování
dětí. Uveřejněním prezentace obce v této brožuře dle přiloženého ceníku by
obec podpořila preventivní a osvětovou akci v našem regionu. Zastupitelé si
podklady prostudovali a o poskytnutí podpory hlasovali s tímto výsledkem:
pro:
0

proti:
7

zdržel se:
0

Usnesení č. 225 – Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí finanční podpory na vydání
publikace „Anetka potřebuje pomoc“ o bezpečném chování dětí
IV-nakladatelství s. r. o.
Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky, ukončil starosta
zasedání ve 21:45 hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 31. 8. 2020 od 19:30 hodin.
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 30. 6. 2020
Ověřovatelé: Marie Kadlecová

Vlastimil Weber

Petr Kaše
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce
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