Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání : 9. 8. 2017 od 17:00 hod.
Přítomní :

Program :

Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch, Lukáš Sychra, Milena Špůrová, Mgr. Petra Vondroušová,
Svatopluk Robek, Petr Kotík, Jiří Šimko , Ing. Václav Petrtýl

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelka : Iva Vondroušová
Ověřovatelé : Lukáš Plch
Milena Špůrová
Starosta zahájil zasedání a provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
1. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti stezky
spočívající v průchodu a průjezdu přes pozemkovou parcelu č. 82/16 v k. ú. Horní Brusnice,
která je ve vlastnictví obce za účelem přístupu k poz. parcele č. 84 ve vlastnictví pana Pavla
Krátkého. Zastupitelstvo smlouvu schválilo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Schváleno 8 hlasy , 1 se zdržel.
2. Starosta předložil zastupitelstvu cenovou nabídku na vyhotovení studie využitelnosti
budov a veřejného prostoru.Studie má sloužit jako předloha účelného využití, dispozičního
uspořádání s dopadem na dlouhodobé využití služeb a potřeb občanů. Zastupitelstvo po
projednání schválilo, aby se tato studie dala vypracovat. Schváleno 7 hlasy , 2 x zdrženo.
3. Dále starosta předložil ZO projektovou dokumentaci na realizaci záměru obce Horní
Brusnice Naučná- Lesní stezka.Tento záměr je možné realizovat s možností přihlášením se
k vyhlášené výzvě Programu rozvoje venkova MAS Královédvorska 1. FISCH 5 – neproduktivní
investice v lesích.Tato výzva pokrývá 100 % finančních nákladů z Evropských fondů pro
regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zastupitelstvo tuto projektovou
dokumentaci a připojení se do tohoto dotačního programu schválilo a pověřuje starostu
podáním žádosti o dotaci a jednáním v průběhu celé realizace projektu.
Schváleno 7 hlasy, 2x zdrženo hlasování .
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 3, které po
projednání Schválilo 9 hlasy. Návrh rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu.
5. Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání o dalším provozu prodejny COOP
v naší obci.
6. Zastupitelstvo dále projednalo výši jednorázového příspěvku rodičům na žáka
navštěvujícího základní školu v období školního roku 2017-2018 ve výši 500,- Kč.
Schváleno 9 hlasy.
7. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou žádostí o odprodej pozemku č. 2146/2 a154/3
v k. ú. Horní Brusnice které jsou ve správě a majetku obce. Zastupitelstvo rozhodlo provést
místní šetření na místě samém komisí ve složení pan Vojtíšek, Šimko a Plch . Po výsledku
šetření bude vyvěšen záměr prodeje.

8. Starosta předložil zastupitelstvu došlou žádost o zřízení věcného břemene služebnosti
stezky spočívající v průchodu a průjezdu na pozemkovou parcelu č. 92/6 a 82/16 v k. ú.
Horní Brusnice. Komise provede místní šetření na místě samém ve složení p. Vojtíšek, p. Plch
a p. Šimko.
9. Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o povolení ke zřízení požárního hydrantu
v areálu bývalé pilařské výroby na trase vodovodního řádu na pozemku 82/1 v k. ú. Horní
Brusnice, která je v jejich vlastnictví. Zastupitelstvo rozhodlo, aby byly nejdříve zjištěny
technické možnosti připojení na hlavní vodovodní řád.
10. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 20.9.2017 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Usnesení :
1 – Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti stezky
spočívající v průchodu a průjezdu přes pozemkovou parcelu č. 82/16 a pověřuje starostu
jejím podpisem.Hlasování 8 x pro, 1 x zdrženo.
2 - Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na vyhotovení studie využitelnosti budov a
veřejného prostoru a pověřuje starostu podpisem smlouvy.Hlasování 8x pro, 1x zdrženo.
3 - Zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci na Naučnou – Lesní stezku a
pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci a jednáním v průběhu celé realizace
projektu.Hlasování 7 x pro, 2 x zdrženo.
4 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování 9 x pro.
6 - Zastupitelstvo schválilo příspěvek rodičům na žáka navštěvujícího základní školu ve
školním roce 2017-2018 ve výši 500,- Kč. Hlasování 9 x pro.
7 - Komise složená z členů zastupitelstva p. Vojtíšek, p. Šimko a p. Plch provede místní
šetření ve věci žádosti o odprodej poz. parcel č. 2146/2 a 154/3 v k. ú. Horní Brusnice.
Po výsledku šetření bude vyvěšen záměr prodeje.
8 - Komise ve složení p. Vojtíšek, p. Plch a p. Šimko provede místní šetření na místě samém
ve věci žádosti o zřízení věcného břemene služebnosti stezky spočívající v právu průchodu a
průjezdu přes pozemkové parcely č. 92/6 a 82/16.
9 - Ve věci žádosti o povolení ke zřízení požárního hydrantu starosta zjistí technické
možnosti připojení se na hlavní vodovodní řád.
Zapsala : Iva Vondroušová
Zápis Ověřili : Milena Špůrová …………………………….
Lukáš Plch

……………………………

…………………………………………………
Mgr. Vondroušová Petra -místostarosta

…………………………………………
Vojtíšek Jiří – starosta

