Zápis

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 16. prosince 2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Duíková, R. Juliš, L. Svobodová, P.Procházka, V.Šťástka
Omluveni: Z.tlrušovr!
Zahájení zasedriní zastuoitelstva
Zasedžni Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dale řídila zasedáni.

Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ňizent} v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zá.kona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 9.12. do 17 .12.2020. Současně byla zveřejněna na
,,eleklronické uřední desce".

Předsedající déle z prezenění listiny přitomných ělenů zastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatoval4 že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 ziikona o obcích).
Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a paní Lenku Svobodovou,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitels§o obce Bratřínov určuje ověřovate|i zápisu pana Roberta Juliše a paní
Lenku Svobodovou, zapisovatelku paní Danu Svolrodovou.
K návrhu nebyly vzneseny

žrádné připomíŇy.

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 1) by|o schváleno.

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedající seznrámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (přitoha č. 2)
předanou ělenům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 23. zasedání ZOz
1) Určeni ověřovatelů zápisu, zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet na rok 2021
4) Střednědobý výhled rozpočtu na rol<y 2022-2024
5) Rozpočtová zněna č. 8/2020

6)
7)
8)
9)

Zpráva KV a FV
Vyúčtováni d.otace poskytnuté SDH Bratřínov
Příspěvek MS na vánočníbesídku
Darovací smlouva
l0) Ruzné
ll) Diskuse
12)

Závér

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

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

ó Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) Schválení rozpočtu na rok 2021
Předsedající předložila zastupitelům rozpočet na rok 2021, tak jak byl zveřejněn v návrhu a
lyvěšen v zákonné době ve ývěsce obecního uřadu a na elektronické uřední desce. Paní
účetnípřečetla rozpočet v plném znění. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, (příloha ě, 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Braúřínov schva\e rozpočet na rok 2021, a to jako schodkový

se

schodkem 380.375,-Kč.

starostka dala h.lasovat o návrhu usnesení.
K náwhu programu nebyly ádné pfipomínky.

Pro 6 Proti 0

Výs|edek hlasování:
Usnesení č, 3) byto schváleno

Zdrže|i se 0

Bod4') StřednědobÝ výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Předsedající předložila zastupitelům sřednědobý qfhled rozpočtu na roky 2022-24, tak jak
byl zveřejněn v návrhu a vyvěšen v zákonné době ve výwěsce obecního úřadu a na
elektronické uřední desce. Paní účetnípřečetla výhled v plném znění. Sťednědobý wýhled byl
sestaven j ako vyrovnaný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rol<y 20222024, a to jako lryrovnaný.
K

nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
nár.,rhu

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č, 4) bylo schváleno.

6 Proti 0

Bod 5) Rozpoětová změna č. 8/2020

2

Zdňeli

se

0

Předsedajíci předložila zastupitelůín přijetí rozpočtovézíněny na základě plněni.
(příloha č. 4)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schva|uje rozpočtovou změnu č. 8/2020.
K náwhu nebyly vznesety žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Zpráva KV a FV za III. ětvrtletí 2020
Předsedající předložla zastupitelům zpnílu FV zs dne 2.12. 2020 a zprávu KV ze dne
2020 za 1II. čf't rtleti 2020.

1 1.l

2.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí zprávu F'V a KV za III. čtvrtletí2020.
K náwhu nebyly vzneseny ádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7) VvúčtováLrrídotace poskltnuté SDH Bratřínov
Předsedající předložila žádost starosty SDH Bratřínov o prodlouženíčerpráníposk}tnuté
dotace na rok 2020 o jeden rok. Z důvodůpandemické situace neproběhly plánované oslavy
l00 let založeníSDH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s lyúčtovánímdotace poskytnuté veřejnoprávní sm|ouvou
č. 112020 do 30.11.2021.

K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Příspěvek MŠna vánočníbesídL-u
Předsedající předložila žádost Mateřské školy ve Hvozdnici o finančnípříspěvek na viinoční
besídku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančnímpříspěvkem ve výši 3.000,- Kč MŠHvozdnice.

K náwhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usneseni.

Výsledek h|asování: Pro
Usnesení č. 8) by|o §chváleno.

6

Zdrželi se

Proti 0

0

Bod 9 l)arovací smlouva

Př"d*d"jí"í př"dl"žtr" da.ovací smlouvu
kombi od HZS Středočeského kraje.

na převod osobního automobilu Peugeot Partner

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s darovací sm|ouvou.
K návrhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka da"la hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasováni: Pro
Usneseni č. 9) bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10) Ruzné

a)

Odbor ŽP Čemošicedalo podnět Krajské hygienické spíávě k podmínkám chor,u koz na
poz. st. 34.

b)

Dotace MMR zpracovány a podány.

c)

Předpokládaný koneěný Zůstatek 1.500.000,-Kč

d) K

e)

dnešnímu dni 199 trvale hlášených občanů.

Starostka obce poděkovala zastupitelům a občanům,kíeříse pracovně podílína činnosti
obce, a popřála všem příjemné a klidné prožitívánočníchsvátků.

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 10 a- e ). K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

Bod

1

1)

Diskuse

Bod l2') Závěr
Starostka ukončila zasediní ZO ve

21

: 1

5 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina
4

2) Zvďejnéná informace o koníní23. zasedáni podle § 93 odst. 1 zrákona o obcích
3) Schválený rozpočet na rok 2021
4) Rozpočtová zrrěna é.812020

Zápis byl vyhoíoyen dne : 18.12. 2020

Zapisovatelka:

Dana svobodová
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()věřovatelé:

Ráert Juliš
Lenka svobodová
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Dagmar Holková
starostlra obce Br atřínov

Llvěšeno:

Sejmuto:

