Zápis

č . 13

ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov konaného dne 18. 11. 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 7. 11. do 18. 11. 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 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: 1 občan
Ověřovatelé: starosta jmenoval: Petr Suastika, Václav Bouberle
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. 157 – Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
2. Kontrola opatření z minulého jednání – starosta obce konstatoval, že opatření
byla splněna.
3. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2019 a jmenoval inventarizační komise:
HIK: předseda: Marie Kadlecová
členové: Libuše Hynčíková
Petr Kaše
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DIK OÚ: předseda Jana Velková
členové: Stanislava Ticháčková
Václav Bouberle
DIK SDH: předseda Vlastimil Weber
členové: Štefan Stankov
Zdeněk Hula
Zastupitelstvo schvaluje složení jednotlivých komisí s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 158 – Zastupitelstvo schválilo složení inventarizačních komisí
pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 dle
přílohy č. 3.
4. Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce Brnířov na rok 2020, který
byl dne 13. 11. 2019 projednán ve finančním výboru a předsedou finančního
výboru Vlastimilem Weberem doporučen ke schválení. Zastupitelstvo návrh
rozpočtu projednalo a schválilo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 159 – Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2020.
5. Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020-2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven
vedením obce za účasti správce rozpočtu a finančního výboru se zohledněním
uzavřených smluvních vztahů v souladu s požadavkem § 3 rozpočtového
zákona. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky a podněty a
zastupitelstvo jej schválilo beze změny s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 160 – Zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020-2022.
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6. Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh rozpočtu Mateřské školy
Brnířov na rok 2020 a schválilo jej s tímto výsledkem:

pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 161 – Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu Mateřské školy
Brnířov na rok 2020.
7. Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Mateřské školy Brnířov na roky 2021-2022 a schválilo jej s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 162 – Zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Mateřské školy Brnířov na roky 2021-2022.
8. Zastupitelstvo projednalo využívání nebytových prostor v č. p. 41 Mateřskou
školou Brnířov. V současné době užívá MŠ prostory na základě nájemní
smlouvy, na jejímž základě hradí Obci Brnířov nájem a energie. Na druhé
straně Obec Brnířov jako zřizovatel zasílá MŠ příspěvek z rozpočtu. Dochází
tedy k vzájemnému zbytečnému přeposílání peněz. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo, že od roku 2020 by bylo vhodnější poskytovat MŠ prostory formou
bezplatné výpůjčky a současně o odpovídající výši ponížit příspěvek z rozpočtu
obce určený MŠ. V souladu s uvedeným tímto vydává zastupitelstvo obce
Brnířov záměr výpůjčky nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 41 na
pozemku č. 52 v k. ú. Brnířov, sestávajících z učebny, kanceláře, šatny,
kuchyně, umývárny a wc, a dále prostory školní zahrady na pozemku č. 590/1
v k. ú. Brnířov za účelem zajištění provozu MŠ. Hlasování proběhlo s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 163 - Zastupitelstvo vydalo záměr výpůjčky nebytových prostor
v přízemí budovy č. p. 41 na pozemku č. 52 v k. ú. Brnířov,
sestávajících z učebny, kanceláře, šatny, kuchyně, umývárny a
wc, a dále prostory školní zahrady na pozemku č. 590/1 v k. ú.
Brnířov za účelem zajištění provozu MŠ.
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9. Různé
-

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Dušana Tótha o pronajmutí části
pozemku č. 832/2 v k. ú. Brnířov o výměře cca 50m2, na kterém stojí jeho stará
dřevěná kolna, která pro svůj havarijní stav potřebuje rekonstrukci. Pan Tóth
má již s Obcí Brnířov uzavřenu nájemní smlouvu na pozemek o rozloze 20,6
m2 bezprostředně pod touto kolnou. Nyní by si rád pronajal celkem 50m2
včetně okolí kolny. Zastupitelstvo tímto vydává záměr pronájmu části pozemku
č. 832/2 o výměře 50 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok k nekomerčnímu využití, o
čemž hlasovalo s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 164 - Zastupitelstvo vydává záměr pronájmu části pozemku č. 832/2 o
výměře 50 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok k nekomerčnímu využití.
-

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností získání dotace na rekonstrukci
hasičské zbrojnice (výměna vrat a rozvodů) od Krajského úřadu Plzeňského
kraje z programu PSOV PK 2020 - Rozvoj venkova. Zastupitelstvo souhlasí
s podáním žádosti o tuto dotaci s tímto výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 165 – Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci od Plzeňského
kraje z PSOV PK 2020 Rozvoj venkova na rekonstrukci
hasičské zbrojnice.
-

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0013252/VB/01 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s. Zastupitelstvo si smlouvu prostudovalo, beze změny ji
odsouhlasilo a pověřilo starostu jejím podpisem, o čemž hlasovalo s tímto
výsledkem:
pro:
8

proti:
0

zdržel se:
0

Usnesení č. 166 – Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120013252/VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. a pověřilo
starostu jejím podpisem.
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Jelikož byl program vyčerpán a nebyly další náměty a připomínky ukončil starosta
zasedání ve 21:30 hodin.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 16. 12. 2019
Zapsala: Ing. Věra Jandová dne 21. 12. 2019
Ověřovatelé: Petr Suastika
Václav Bouberle

Petr Kaše
místostarosta obce

Zdeněk Šup
starosta obce
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