Zápis

č . 10

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 19. 8. 2019
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 9. 8. 2019 do 19. 8. 2019 (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: Petr Suastika, Jana Velková
Dále přítomni:
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Václav Bouberle, , Stanislava Ticháčková
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. 133 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání – předsedkyně kontrolního výboru Libuše
Hynčíková konstatovala, že opatření byla splněna.
3. Starosta Zdeněk Šup seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
realizaci akce „Sociální bydlení Brnířov“. Ve výběrovém řízení vybrala
výběrová komise nabídku firmy SBS Group s. r. o., sídlem Kdyně, jako
nejvýhodnější a doporučila zastupitelstvu vybrat tuto firmu jako zhotovitele
zakázky. Zastupitelstvo odsouhlasilo firmu SBS Group s. r. o. jako zhotovitele
zakázky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo, o čemž hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0
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Usnesení č. 134 – Zastupitelstvo odsouhlasilo firmu SBS Group s. r. o. jako
zhotovitele zakázky „Sociální bydlení Brnířov“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo.
4. Zastupitelstvu bylo předloženo na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ze dne 5. 8.
2019 schválené starostou obce jako příkazcem rozpočtu v rámci jeho limitu.
Zastupitelstvo bere předložené rozpočtové opatření na vědomí, o čemž hlasuje
s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 135 – Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5
ze dne 5. 8. 2019
5. Různé
-

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Vlastimila Kubala o povolení
stavby pergoly na jeho pozemku u č. p. 87. Žádost je doplněna souhlasem
majitelů sousedních pozemků. Zastupitelstvo stavbu povoluje, o čemž hlasuje
s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 136 – Zastupitelstvo povolilo stavbu pergoly na pozemku u č. p. 87
pana Vlastimila Kubala.
-

Starosta obce předložil zastupitelům přepracovaný návrh (návrh č. 2)
projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 41 vypracovaný Ing.
Wolfem. Zastupitelé návrh prostudovali, v diskuzi dospěli k tomu, že by bylo
vhodné v podkroví přesunout dveře z úklidové místnosti tak, aby se
nevycházelo do prostoru dámských toalet, ale do prostoru baru. S touto drobnou
změnou pak zastupitelé návrh č. 2 schválili s tímto výsledkem:
pro:
7

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 137 – Zastupitelstvo schválilo návrh č. 2 na rekonstrukci budovy č. p.
41 vypracovaný Ing. Wolfem s drobnou změnou – přesunutí
dveří z úklidové místnosti v podkroví tak, aby se z úklidové
místnosti vycházelo do prostoru baru.
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-

Zastupitelka Libuše Hynčíková vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné pořídit
občanům kompostéry na biologický odpad za využití příslušných dotačních
titulů. Starosta obce k tomu uvedl, že se s dotačními tituly seznámil, ale
považuje toto řešení za neefektivní vzhledem k tomu, že občané mají možnost
ukládat biologický odpad celoročně na určené místo v areálu bývalého ZD a
tento způsob je hojně a bez problémů občany využíván. Zastupitelstvo se tedy
tímto podnětem dále nezabývalo.

Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky, ukončil starosta
zasedání ve 21:30 hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 23. 9. 2019 od 19:30 hodin.
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne: 20. 8. 2019
Ověřovatelé: Václav Bouberle
Stanislava Ticháčková

Petr Kaše
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce
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