Zápis

z37. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 28. února20|8, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D. Holková' J. DuÍková, L. Mďčrínek
omluveni: I. Svobodová, R. Juliš
Zahájení zasedríní zastupitelstva
Zasedž,nl Zastupítelstva obce Bratřínov bylo zabájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. 1
zákona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení),v platném znéní.Informace podle $ 93
odst. 1 zékona o obcích byla na uřední desce obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2I.2. do 1.3.2018. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dále zptezenční listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovďa, Že jsou přítomni 3 členovézastupitelstva z celkového počtu všech pěti ělenů
zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zékonao obcích).

Bod

Určeníověřovatelů zápísu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou apaÍLa Ladislava Malčránka
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
1)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana
Ladislava Malčánka, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) byto schváleno.

3

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající seznéxrila přítomné s návrhem proglamu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1)
2)
3)
4\
5)

Určeníověřovatelů zápisun zapisovatele
Schválení programu
Inventury2017
Vyřazovací protokol
Zpráva KV a ÍY zawl2017

ó) ozv č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravyo třídění'
využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
územíobce Bratřínov
7) Ruzné
8) Diskuse
9) Závět
K návrhu programu nebyly

žáďné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.2) bylo schváleno.

Bod

3 Proti 0

Zdrželi se 0

3) Inventurv 2017

Předsedající předložila zastupitelům zptá..vu inventarizačníkomise ze dne 26.1.2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu inventarizační komise ze dne 26.1.2018.

K návrhu nebyly vmeseny

žádnépřipomínky'
o
Starostka dala hlasovat náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno.

3 Proti 0 Zďrželise

0

Bod 4) Vyřazovací protokol
Předsedaj ícípředložila zastupitelům výazovací protokol ě.I na18.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje vyřazovací protokol č. 1/2018.

K návrhu nebyly vmeseny

Žáóné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.4) bylo schváleno.

3 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Zpráva KV a FV za IV/2017
Předsedající předložila zastupitelům zprávu KV ze dne23.2.2018 azprávu FV ze dne26.2.
2018 za IV. čtvrtleti2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu KV ze dne23.2.2018 a zprávu FV ze dne
26.2.2aft zaIY. čtvrtletí20t7, a to bez výhrad.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky'
návrhu
usnesení.
dala
hlasovat
o
Starostka

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno.

3 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) oZV č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování. sběru. přepravy. třídění.

v.yuŽívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládríní se stavebním odpadem na území
obce Bratřínov

Předsedající seznámila zastupitele se skutečnosti, že do obce bude umístěna sběrná nádoba na
použitý kuchyňský olej. V souvislosti s tím je nutné přijmout novou oZV s přidáním nové
komodity. občanébudou o termínu umístěnínádoby věas informováni obecním propagačním
materiá1em.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ozv č..112018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravyo tříděnío využívánía odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na r[zemí obce Bratřínov.

K návrhu nebyly vmeseny

Žadné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.6) bylo schváleno.
Bod

il

3 Proti 0 Zdrželise 0

Různé

a) Klubovna

Starostka obce aktuálně seznámila zastupitele s náwhem letáčku pro občany, ve k1erém budou
informováni o možnosti pronájmu nebytových prostor obecního úřadu _ klubovny, na menší
jednoriázové akce. Yyzvala zastupitele k návrhům na stanovení ceny pronájmu prostor
klubovny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje cenu jednorázového pronájmu klubovny na
menšíakce. Pro občany s trvalým pobytem v obci Bratřínov 200'- Kč. Pro občany' kteří
nemají trvalý pobyt v obci Bratřínov 500'- Kč' po dohodě s vedením obce Bratřínov.

K návrhu nebyly vmeseny

žádnépřípomínky.

Starostka dďa hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č.7a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Pasportizace komunikací a dopravního značení
Předsedajicí předloŽila zastupitelstvu návrh na zpracovatele - firmu PasProRea
cenovou nabídku od této firmy.

Návrh usnesení:

s.r.o.

a

Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje firmu PasProRea s.r.o. jako zpracovatele
pasportizace komunikací a dopravního značení.
K náwhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č. 7b) bylo schváleno.

Proti 0 Zdlželise 0

c)

10.3. Masopust.

d)

15.3. divadlo.

e)

19.5. pochod.

0

Výyčeníhranic pozemků u rybníka. Místníšetření 2.3.2018.

g) Nepovolená

skládka v údolíKocáby

-

oznámení Policii ČR a Povodí Vltavy a.s.

h)

Hry bez hranic v obci Hvozdnice - účastBratřínova.

i)

Nríkup multifunkční tiskrírny na

oÚ

Bod 8) Diskuse

Bod 9) Závěr
Starostka ukončila zasedžniZo ve 22:30 hodin.
Přílohy zrípisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejnéná informace o konání 37. zasedání podle $ 93 odst. I zilkona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne : 5'3. 2018

Zapisovatelkn: Dana Svobodová

Ladislav Malčánek
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