Zápis

z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 26. dubna2Ot&, od 19:00 hodin
v hospůdce rrU Holinků"
Přítomni: D.Holková, R. Juliš, J. Dufková, I.Svobodová,

omluveni: L. Mďčránek

Zahái ení zase dint zast]spitelstv a

Zasedání Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedéní.

Předsedající konstatovalu že zaseďéní bylo řádně svoliíno v souladu s $ 91 odst. 1
zékona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zšízeni),v platném zněru. Informace podle $ 93
odst. 1 zákotta o obcích byla na úřednídesce obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dÍí,a to od 19.4. do 27.4.2018. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické ďední desce".
Předsedající dále zptezenčni listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovaIa, žejsou přítomni 4 členovézastupitelstva z celkového počfu všech pěti členů
zastupitelstva,takŽe zastupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana Roberta Juliše
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratffnov určuje ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana
Roberta Juliše, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

4

Proti 0

Zdrželi se 0

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

1)
2)
3)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Závěreóný účetobce za rok 20t1 tzpráva o přezkoumání hospodaření

zzrok20l7

4') Odsouhlasení účetnízávěrlcy zarok2017

5)
6)
7\
8)
9)

Rozpočtová zména č.2l20l8
Dohody o pracovní činnosti
Jmenování garantů GDPR
Dohoda o provedení práce
Spisový a skartačnířád
oprava opěrné zdi č. parc. 63111' v k ú. Bratřínov
Zádost o dotaci SDH Bratřínov
Různé
Diskuse

10)
11)
12)
13)
14) Záxět

K náwhu programu nebyly

žáórLé připomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

Bod

4 Proti 0

Zdrželi se 0

3) Závěrečný účetobce za rok 2017 a zpráva o přezkoumrání hospodďení za rok 2017

Závbečný účetobce zarok2017 věetně zprávy o přezkoumaní hospodďeni za rok 2017 byl
vyvěšen v zákonné době (příloha č.3).
Přezkoumríní provedli pracovníci odboru kontroly Středoěeskóho kraje,
25.9.2017, kdy proběhl dílčíaudit a drc 2I.3. 2018.

a to ve

dnech

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje celoročníhospodaření obce Bratřínov a
Láxérečný účetobce Bratffnov za rak 2017 včetnézpráxy o přezkoumání hospodařeni
za rok ?017 ze dne 21.3. 2017 ,atobezvyhrad.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) odsouhlasení účetníávěrky za rok 2017
Předsedající předložila účetnízávěrku zarok2a1'7 ,,Yýkaz zisku a rtržiy". Učetníobce paní
Dana Svobodová předloŽila k odsouhlasení výsledek hospodďení zarck2017, zisk93.689,44
Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje účetnízávěrku za rok 20t7
hospodaření za rok 20l7'zisk 93.ó89r44Kč,.

a

výsledek

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Rozpočtová změna č. 212018
Starostka obce předložilarczpočtovou změnu č,.2l20l8 (přítoha č. 4).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluj

e

rozpočtovou změnu č. 2 12018.

K náwhu nebyly vzneseny

žadnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Dphody o pracovní činnosti č. 7-1012018
Předsedající předložila dohody o pracormí činnosti č.7-I0l20l8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohody o pracovní činnosti č.7-1012018.

K návrhu nebyly vzneseny

žádrlépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7) Jmenování garantů GDPR

V souvislosti se zavedením Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 20í61679 ze dne27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném
pohybu těchto Údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobních Údajů)'
zkráceně GDPR' musí dnes zastupitelstvo obce rozhodnout o vyfuoření a obsazení následujících

funkcí (rolí) v systému GDPR.

Jedná se o funkci koordinátora GDPR a vzhledem ktomu, Že obec Bratřínov je ve smyslu Nařízení
tU 201616797 rzv" veřejným subjektem, musí mít ze zákona zajiŠtěnýodborný dohled nad GDPR
prostřednictvím tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje do role koordinátora GDPR paní Danu
Svobodovou a do funkce pověřence pro ochranu osobních údajůpana Václava Brožka.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno

4 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 8) Dohoda o provedení práce č. 2/2018
Předsedající předložila dohodu o provedenipráce (GDPR) č.2l20I8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohodu o provedení práce č.2/20t8.

K návrhu nebyly vzneseny

žáďné připomínky.
Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9) Spisov.ý a skartačnířád
Starostka obce předloži|azastupitelům nový vnitřní předpis obecního úřadu, stanovící
zěkladni pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartačníÍizení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje Spisový a skartačnířád.

K návrhu nebyly vzneseny

žáďné připomínky'

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno.

4 Proti 0 Zdňe|ise

0

Bod l0) oprava opěrné zdi na č. parc. 63711
Starostka obce sezniímila přítomné s výhledovým opravením opěrné zdinač. parc. 637lL

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje opravu opěrné zdi na č. parc. 637ll,

K návrhu nebyly vzneseny

žáďné připomínky.
Starostka dďa hlasovat o návrhu usneseď.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 10) bylo schváleno.

Proti 0 Zdňelise

0

Bod 11) Žádost o dotaci SDH
Předsedající předloŽila žádost SDH Bratřínov o účelovoudotaci na prapor SDH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje účelovoudotaci na prapor SDH ve výši 5.000'_
Kč. Podpisem veřejnoprávní smloury pověřuje starostku obce paní Dagmar Holkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11) bylo schváleno.

Bod

Proti 0

Zdlželi se

0

12) Ruzné

a) Pozvánky

na společnéakce

- Piknik u rybníka 29.4.2018
- Pálení čarodějnic 30.4.2018
- Pochod Bratřínov-Slapy 1 9.5.20 1 8
- Dětský den2.6.20l8
- Hry bez hranic ve Hvozdnici (s účastíBratřínova) 9.6.2018

b) Připomínka

c)

splatnosti místníchpoplatků za popelnice a psy _ do konce čenma 2018.

?ožádané dotace na hřiště, knihovnu a otočku autobusů. Rozhodnutí Středočeského
kraje a MMRje očekáváno každým dnem.

d) Kaplička _ dalšídrobná vylepšení a úpravy.

e) Bio-svozy.

Firma AVE se omlouvá započ,átečnínesrovnalosti ve vývozech. Biopopelnice budou vyváženy dle avizovaných termínů. ú"'y _ sudý týden. Pátek - lichý
týden.

0

Firma Černoh]ávek oIL _ dodá kontejner napollžíýolej, do něhož se bude vhazovat
použity olej nalitý v PET lahvích. olej bude násleďně ekologicky zlikvidován.
Informačníletaky budou včas k dispozici.

@**
Bod 14) Závěr
Starostka ukončila zasedání ZO ve 20:15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zvetqnéná informace o konání 38. zasedání podle $ 93 odst. I zákona o obcích
3) Schválený Závéreěný účetobce za rok20l7 a zpráva o přezkoumaní hospodaření za rok
20r7
4) Rozpočt ová změna č. 212018
Zópis bylvyhotovendne : 3.5' 2018
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