Zápis
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 30.10.2019, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková R.Juliš, J. Dufková, L. Svobodová, , Z.HŇšová, P,Prochazka
Omluveni: V.Šťástka

Zahájení zasedtárrí zastupitelswa
Zasedéni Zastupitelstva obce Braťinov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přitomné a dále řídila zasedrání,

Předsedající konstatovala, že zasedéni bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 12&12000 Sb., o obcích (obecni dízení), v platném znění. lnformace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního uŤadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10. do 31.10.2019, Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické úřední desce".
Předsedající ďále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (přílohá č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) Určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a paní Lenku Svobodovou,
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

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

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a paní
Lenku Svobodovou, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Pro 6

Výstedek hlasováni:
Usneseni č. 1) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 2) Schválení orogfamu
Předsedající seznámila přitomné s náwhem progmmu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzasfupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ndsledující program 10. zasedóní ZO:

1)
2)

il

4)
5)
6)

Určeníověřovaíelů zúpisu, zapisovatele
Schvúleníprogramu
Žádost oíinančnídar MŠHvozdnice
Nájemní smlouva č. 40
Smlouva o pachlu pozemků
Rozpočtovó změna č. 5

7)

DíIčípřezkoumdní hospodaření obce
8) Příprava oslav v roce 2020
9) Různé
I0) Diskuse
11) Zdvěr

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala lrlasovat o návrhu usnesení.

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

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Žádost o finančnídaí MŠHvozdnice
Předsedající předložila žádost Mateřské školy ve Hvozdnici o finančnípříspěvek na vánoční
besidku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančnim přispěvkem ve výši 1.000,- Kč MŠHvozdnice.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

6

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 4) Nájemní smlouva č. 40
Předsedající předložila novou nájemní smlouw na pronájem pozemků é. parc. 444/1 a
444/1,9,kde se změnil majitel chaty č.ev.34. Záměr pronájmu byl vlvěšen v zákonné 1hůtě.

Návrh usneseni:
ZO obce Bratřínov schvaluje nájemní §mlouvu
podpisem.

š. 40119 a pověřuje starostku jejím

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

Výsledek hlasováni: Pro
Usneseni č. 4 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Smlouva o oachtu pozemků
Předsedající předložila náwh smlouvy o pachtu pozemků č.339lI a 345/8 s Rodinou farmou
Bratřínov s.r.o., kde je záměr na těchto pozemcích chovat krávy,

K náwhu byly vzneseny t}to připomínky: navrhovaná cena pronájmu je příliš nízká.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce nesouhla§í s uzavřením snlouvy o pachtu pozemků č. parc. 339/l a
345/8 v kú. Bratřínov s Rodinou farmou Bratřínov §.r.o.

2

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usneseni č. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. ó) Rozpočtová změna ě. 5
Předsedající předložila rozpočtovou změnu ě. 5, kde dojde k nal,rýšeni příjmů o daň z příjmů
$z. osob, přijatou úhradu % nrikladů na odstraňoviiní škod po povodni a úhradu od
pojišťovny za zrnéený party stan. Tlto částky budou použity na qTovnání překročených
položek na straně výdajů.

Návrh usnesení:
ZO obce Bratřínov souhlasí s rozpočtovou změnou č. 5.
K návrhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. ó) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7) Dílčípřezkoumání hospodaření obce
Předsedající předložila zastupitelům zptávu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce, kde
nebyly zjištěny žádnéchyby a nedostatky.
Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.
z tohoto bodu nevzeš|o žádné usneseni.
Bod č. 8) Příorava oslav v roce 2020
Předsedající předložila návrh programu na oslavách obce v květnu 2020.

K tomuto bodu byly vmeseny t}to připomínky: je ťeba ještě vybrat dalšíúěinkujicí a upřesnit
časy lystoupení.
z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení.
Bod č. 9) Různé

a) Nová

fasáda

- hasičská zbrojnice

Z důvodů onemocnění p. Klase předsedající předložila ke schválení novou smlouvu o
dílo na novou fasádu na has. zbroinici.

Návrh usneseni:
Zasfupiúelstvo obce Bratřínov souhlasi §e změnou zhotovitele fasády na hasičské
zbrojnici a pověřuje starostku obce k podpisu smlouly o dilo.
Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 9a) bylo schváleno

b)

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Informace o nových skutečnostech při směně pozemků s p. JC.

c)

Jednrání s majiteli cesty

d)

Dotace Stítníhofondu ŽP na stromy

e) Nabídka na koupi

f)

V Chaioupkách

o prodeji.

hasičského vozu s cistemou

Připomenuti nadcházej ícíchakcí.

Zastupitelstvo obce Braťínovbere na vědomí bod

ádné usnesení-

č. 9 b- f) K

těmto bodům nebylo přijaro

PdjJili§&uE
Bod č.8) Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejněná informace o

koniíní10. zasedání podle § 93 odst,

1

zákona o obcích

Zápk byl vyhotoven dne : 5,I1.2019
Zapisovatelka: Dana Svobodová

Ověřovatel: JanaDu/lcová
Lenka svobodová
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Sejmuto:

Vyvěšeno:
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