Zápis

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 29. ledna 2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přitomni: D.Holkovrá, J. Dufková, R. Juliš, L. Svobodová, , Z.Hrušová, P.Procht2ka
Omluveni: V.Šťástka

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:15 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.

Předsedající konstatovala, že zasedáni bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platrrém znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dn:,, ato od,22.1. do 30.1.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".

Předsedající dále z prezenčnl listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi čienů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1) Určeni ověřovatelů ápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a pani Lenku Svobodovou,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zasúupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu pana Roberta a paní Lenku
Svobodovou, zapisovate|ku paní Danu Svobodovou.
K náwhu nebyly vzleseny žádné pňpomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

ó

Proti 0

Zdňeli

se

0

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program

1)
2)
3)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Dohody o pracovní činnosti a provedení práce

13.

zasedání ZO:

4) Yeřejnopnívni smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
5) Žádosti o dotac€ ze Středočeskóho kraje a MMR ČR
6) Oslaly obce
7) Yyřazovací protokol
8) Různé
9) Diskuse
l0) Závér

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) Dohody o pracovní činnosti a provedení oráce
Předsedající předložila dohody o pracovní činnosti na rok 2020 a dohodu o provedení práce.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohody o pracovní činnosti é. 1 o přoved€ní práce L-2l20,

5120 a

dohody

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
K náwhu programu nebyly žádné připomínky.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4') Veřejnoprávní smlouva o posh.tnutí dotace
Předsedající předložila veřejnoprávní smlouvu o poslgtnutí dotace z rozpočtu obce na
finančni podporu SDH ve výši 40.000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratffnov schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnuti doíace
40.000,- Kč z rozpočtu obce Sboru dobrovolných hasičův Bratřínově.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 5) Žádosti o dotace ze Sředočeského kaje a MMR ČR
Starostka seznámila přítomné o podané žádosti o dotaci z rozpočtu Sťedočeskéhokraje na
oslavy obce a o záměru zažádaí o dotaci z MMR CR na sportovni areál.

Návrh usnesení:

2

a) Zastupite|stvo

obce Bratřinov souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci
Tematického zadání Podpora kultury ve výši 100.000,-Kč.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Zastupitelstvo

obce Bratřinov schvaluje podáni žádosti o dotaci z MMR ČR z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotačnítitul Podpora
budování a obnoly míst aktivního a pasivního odpočinku.

K návrhu nebyly vzreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5b) bylo §chvál€no.

c)

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí, aby administrace přípraly a podání
žádosti z MMR ČR byla zadána odbornému konzultantovi.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Oslaw obce
Předsedající předložila seznam účinkujících
na oslavách obce aT,yzvala přítomné k návrhům
na zajištěníobčerstvení a na tvorbu upomínkových pŤedmětů.
Z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení, Bude projednrino na dalšímzasedání.
Bod 7) Vvřazovací protokol
Předsedající předložila zastupitelům na náwh inventarizačníkomise vyřazovací protokol č.
Il20I9.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje vyřazovací protokol č.ll20l9.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomíŇy.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Různé
a) Nové webové shtinky
Starostka obce informovala přítomné o nelryholujících webových shánkách obce dle nové
legislatily a předložila cenovou nabídku na vytvoření nových.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s *ytvořenín nových weboyých stránek obce dle
cenové nabídky íirmy Galileo Corporation s.r.o. a pověřuje starostku obce podepsáním
smlouly.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8a) bylo schváleno.

Proti 0

Z,drželi

se

0

b) Mobilní rozlrlas
Starosika obce informovaia přítomné o nabídce služby mobilního roálasu na
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo soublasí s uzavřením smlouvy
mobilniho rozhlasu na 1 rok zdarma.

s

l rok zdarma.

íirmou Neogenia §.r.o. na provoz

K návrhu neby|y vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usneseni č. 8b) bylo schváleno.

c)

d)
e)

f)

g)

h)

í)

Proti 0

Zdrželi se 0

Projednání ťrnančníhoohodnocení za IT údržbu.
Příprava obecní zabijačky.
Objednání nové obecní vlajky.
Projednána revini zpráva détskéhohřiště. Doěasné uzavření hřiště a objednání
opravy.
Udržba veřejného osvětlení.
14.3.2020 - svoz nebezpeěného a velkoobjemového odpadu.
14,3.2020 - svolrání jamí brigády

Bod 9) Diskuse

Bod 10) Závěr
Starostka ukončila zasedéní ZO ve 22.30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveíejnénáinformace o konárrí 13. zasedrlrrí podle § 93 odst.

Ztipis byl l.yhotoven dne :

3 ] .1

1

zrikona o obcích

.2020

Zapisovatelka: Dana Svobodová

Ověřovatelé: RobertJuliš
Lenka svobodová

Dagmar Holková
star o stktl ob c e Br atř ínol,

Vy,-ěšeno:

Sejmuto:

