ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 20.2.2019
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Olga Benáková, Zuzana Drábová
Hosté: 3
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Audit - výsledky
3. Odměna za audit
4. Inventurní zpráva k 31.1.2.2018
5. Hospodaření obce za 2018
6. Obecní cesta na Picinu
7. Oprava motorové stříkačky
8. Smlouva – věcné břemeno
9. Sponzorský dar
10. Pouť
11. Jarní brigáda
12. Kontejner
13. Pronájem pozemku
14. Smlouva o koupi
15. Diskuse, závěr
1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o
programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem auditu
Výsledek auditu: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
3. P.Koupal navrhnul odměnu pro p. Bártovou za přípravu a vedení auditu
6000,- Kč
Hlasování: odměna
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č1. odměna byla schválena
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventarizační zprávou o průběhu
a výsledcích řádné inventury k 31.12.2018
Příloha č. 1 – inventarizační zpráva

5. Bylo přečteno hospodaření obce Břehov k 31.12.2018
Příloha č.2 – hospodaření obce

6. Oprava obecní cesty:
p.Jírovec zjistí způsob a cenu opravy obecní komunikace na chatovou oblast Picina

7. Zastupitelstvo bylo seznámeno s částkou opravy zásahové motorové stříkačky PS12
V předběžné částce 50.000,-Kč bez DPH
8. P.Koupal podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuční pro připojení nového objektu p.Husové na elektrickou síť
nízkého napětí.
9. Zastupitelstvu byla předložena žádost SRPDŠ o sponzorský dar na maškarní bál MŠ
Žabovřesky
Bude poskytnut sponzorský dar v částce 3000,- Kč
Hlasování: sponzorský dar
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č2. bude poskytnut sponzorský dar

10. Břehovská Pouť – se bude konat v pondělí 22.4.2019
Sváteční mše svatá se uskuteční od 14.00 hod.
11. Brigáda na jarní úklid obce před poutí – 13.4.2019
12. 17.5. – 20.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
13. Zastupitelstvu byla předložena žádost o pronájmu obecního pozemku .
-

Pronájem pozemku p. Fošenbauerovi na 2 roky – na skladování palivového dřeva po
kůrovcové kalamitě dle platné vyhlášky

Hlasování: pronájem pozemku
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č3. pozemek bude pronajat
14. Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu o zakoupení pozemku p. Janečka
p.č. 76/22 o výměře 2142 m2 za 428.400,-Kč ( rezerva pro rozšíření ČOV )
Obec uhradí návrh na vklad u Katastrálního úřadu .
Hlasování: pronájem pozemku
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení 4. kupní smlouva je schválena
15. Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 10.4.2019

V Břehově dne 25.2.2019

Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

