Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice

Datum konání: 18.4.2018 od 17:00 hod.
Přítomni:

Jiří Vojtíšek
Mgr. Petra Vondroušová
Lukáš Plch
Lukáš Sychra

Omluveni:

Ing. Václav Petrtýl

Program:

Milena Špůrová
Svatopluk Robek
Petr Kotík
Jiří Šimko

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel: Iva Vondroušová
Ověřovatelé: Lukáš Plch
Petr Kotík

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva a schválení programu.
Žádosti:
1.Smlouva o dílo na zhotovení projektu „Lesní naučná stezka v Horní Brusnici“
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem cenového marketingu a se zněním smlouvy s firmou
Awocado s.r.o. na dodání interaktivních prvků na Lesní naučnou stezku v částce 339 707,50 Kč s DPH. Tento
projekt je plně hrazen z dotačního programu rozvoje venkova. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
2. Seznámení s výsledkem jednání – Územní plán
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání s dodavatelskou a subdodavatelskou firmou.
V současné době obec čeká na výhledové nacenění konečné verze územního plánu zhotovitelem.
3. Hlasování o způsobu volby místostarosty obce Horní Brusnice
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem volby místostarosty obce. Následně navrhnul přímou volbu
místostarosty a dal o této volbě hlasovat.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
4. Volba místostarosty obce Horní Brusnice
Dle výsledků komunálních voleb 2014 navrhnul starosta obce na post místostarosty pana Petra Kotíka, ten
tuto funkci odmítnul. Následně byl osloven pan Svatopluk Robek, který návrh akceptoval. Poté byl na základě
hlasování zastupitelstva zvolen na pozici místostarosty. Další kroky spojené s jeho administrací budou
následovat.
Hlasování: pro 5/proti 0/zdrželi se 3
5. Seznámení s průběhem oprav obecních komunikací a schválení dalších oprav v jednotlivých
lokalitách
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem oprav obecních cest a s jejich dalším plánovaným postupem.
Zastupitelstvo dále projednalo jednotlivé účelové komunikace ve správě a majetku obce a souhlasí s jejich
postupnou rekonstrukcí. Pan Šimek doplnil do plánu oprav cestu k paní Kolkové.
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6. Schválení záměru obce Horní Brusnice o pronájmu bytového prostoru
Od 1.6.2018 dojde k uvolnění bytu v obecní nemovitosti č.p. 241 (pošta). Zastupitelstvo obce schválilo
vyvěšení záměru obce na pronájem bytového prostoru – Horní Brusnice č.p. 241. Datum vyvěšení záměru na
úřední desce obce: 23.4.2018
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
7. Žádost o vyjádření obce – budoucí připojení na vodovodní řad ve správě a majetku obce
Obec Horní Brusnice v současné době souhlasí s možností připojení na vodovodní řad s ohledem na stav a
dimenze současné vydatnosti vodních zdrojů. Žadatel zatím nezná datum stavebního záměru na p. p. č. 1738/3
a 1738/7 , proto bude možné vydat písemný souhlas, až bude předložena dokumentace k záměru stavby.
8. Žádost o vydání souhlasu se vstupem na pozemky a provádění zemních prací v obci
Obec obdržela žádost od firmy GASCO spol. s.r.o., která bude realizovat rekonstrukci stávajícího plynovodu.
V rámci realizace žadatel požaduje souhlas se vstupem na pozemky obce v nezbytné míře zajištující realizaci.
ZO souhlasí za předpokladu dodržení projednaných podmínek.
Diskuze a další informace občanům:
• Vodovod u Laštovků – seznámení s opravou havárie na vodovodní řadu a současné vyspravení místní
komunikace v délce opravené části.
• Prodejna – průběh přípravných prací na otevření prodejny a snížení odkupní ceny vybavení o velký
chladící box. Stávající box si na své náklady nahradí nájemce za více vyhovující.
• Slavnosti: V rámci diskuze byly projednány organizační věci letních slavností.
• Dostavba vodovodu – informace o zahájení realizace propojení vodovodních řadů (zdroje: Písník a
Liščí rokle)
• Prameniště pod Zvičinou: V současné době probíhají dokončovací práce na výstavbě nového
vodního zdroje.
• Myslivecká chata a její okolí – starosta obce obdržel od mysliveckého sdružení požadavek a finanční
rozpočet na terénní úpravu okolí myslivecké chaty spolu s vybudováním zpevněné parkovací plochy.
Bude provedeno místní šetření na místě samém.
Komise: Lukáš Plch, Petr Kotík, Lukáš Sychra, Jiří Vojtíšek
Usnesení:
a) Usnesení k bodu č. 1. –
Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy s firmou Awocado s. r.o. a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
b) Usnesení k bodu č. 3. –
Zastupitelstvo obce schválilo přímou volbu místostarosty obce.
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 0
c) Usnesení k bodu č. 4. –
Zastupitelstvo obce zvolilo pana Svatopluka Robka místostarostou Obce Horní Brusnice.
Hlasování: pro 5/proti 0/zdrželi se 3
d) Usnesení k bodu č. 6. –
Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru obce na pronájem bytového prostoru – Horní Brusnice
č.p. 241
Hlasování: pro 8/proti 0/zdrželi se 1
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Další zasedání zastupitelstva obce Horní Brusnice bude 16. 5. 2018 v 17.00 hod
Starosta ukončil zasedání v 18.05 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala: Iva Vondroušová

……………………….
Lukáš Plch

……………………..
Petr Kotík

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

......................................
Svatopluk Robek
Místostarosta
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