Zápis

z 27 . v eíejnéhozasedání Zastupitelstva obce

Bratřínov,

konaného dne 30.6.202I, od l9:00 hodin
na obecním úřadě

Přítomni: D.Holková, R.Juliš, P. Procházka, Z. Hrušová, V. Šťástka,J.Dufková
L. Svobodová
zaháiení zasedrfurí zastupitelstva
ZasedéníZastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce
paní Dagmaí Holkovou, která přivítala přitomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatoval4 že zar'edárlrri bylo řrádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 12812000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecnítro úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.6. do 1.7.2021r Současně byla zveřejněna na
,,elektronickó úřední desce".
Předsedajíci dá|e z prezenčnt listiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 7 členůzastupitelstva z celkového počfu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zasfupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst,3 zákona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů záoisu a zap_isqvalqlg
Předsedajíci nawhla určit ověřovateli zápisu pana
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

R. Juliše a paní Z.

Hrůšovou,

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a paní Zuzanu
Hrůšovou,zapisovatelku paní Danu Svobodovou,
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. l) bylo schváleno.

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení prograínu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (přiloha č, 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 27, zasedání ZO:

D
2)
3)
4)
5)
6)

Určeníověřovalelů zópisu, z,apisovatele
Schvólení programu
Autobusová zastáýka
Prominutí místního poplatku
Koupě poz parc. č.712 v k,ú. M.Lečice
Pronójem pozemků

7) Oprauy místních komunikací
8) Různé
9) Diskuse

10) Ztívěr

K

nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.
nár,,rhu

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

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Autobusová zasávka
Předsedající předloála cenovou nabídku na áotovení autobusové zasávky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Braířínov souhlasí § cenovou nabídkou lirmy PKP §tav.§.r.o. na
zhotovení autobusové zastávky a pověřuje starostku obce podepsáním smloury.
K náwhu nebyly vmeseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 3 bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Prominutí místníhoooolatku
Předsedající předložila ádost o prominutí poplatku za syoz a likvidaci komuruíbíchodpadů
zarck 2027 za nemovitosti s č.ev. 100 a 108.

Návrh usnesení:
Zastupitelsfuo obce Bratřínov po zvrfiení všech tlůvoilůschvaluje prominutí poplatku za
svoz a likvidaci odpadů na rok 2021 pro č.ev. 100 a l08
K ruiwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
stamstka dala blasovat o ruívrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Kouoě ooz. oarc. č,712 v k.ú. M.Lečice
Předsedající sezrámila zastupitele s odpovědí obce Bojanovice na naši žádost o odprodej či
ostatni komunikace, vk.ú. Malá Lečice o výméie 7']ta.
darovlání poz. parc.č. 712
Zastupitelstvo obce Bojanovice se usneslo na odprodeji za celkovou částku 1 1.550,- Kč.

-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov nesouhlasí s požadovanou částkou 150r-KVm2 za koupi
poz. parc. č.712 v l<.ú. Malá Lečice ovýméře77 m2 a odstupuje od své žádosti.

2

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdňeli

se

0

Bod ě. 6) Pronáiem pozemku
Předsedající ozniirnila zíměr pmnajmout pozemky parc.č,416l2, 423
stávajícím uživatelůmza podmínek dle usnesení č . 9124 ze dne 16.Il,2016,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemků pzrc-č. 41612
poz.č. 169 v l<.ú. Bratřínov. Záměr bude vyvěšen.

a

stav. poz.č.169

a 423 a stav.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7) Opravy rnístríchkomunikací
Předsedající předložila cenovou nabídku na opravy místníchkomunikací v rozsahu cca 414
m2 od firmy Šťastnýasfalt s,r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s c€novou nabídkou íirmy Št'astný asfalt s.r.o na
opravu místníchkomunikací ve výši 260 tis. Kč a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
starostka dala hlasovat o ruívrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

7 Proti 0

Z,dĚeli

se

0

Bod ě. 8) Různé
a) Oplocení pozemku parc.č,460/19.
Starostka obce předložila žádost o souhlas s oplocením poz .puc.č. 460119, sousedící
s hřištěm.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s oplocením poz. parc. č. 460/19 v kú.Brařínov,
ale současně nesouhlasí, že stavba započala dříve, než byl udělen souhlas.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek htasování: Pro 7
Usnesení č. 8a) bylo schváleno

b)

Proti 0

Stavba přísřešku na poz. parc.č.460/19

ZdÉeli se 0

Starostka předloála ádost o qýstavbu přísťeškuna poz. parc.č. 460119 vk.ú. Brařínov o
rozrrěrech 5,5 x 10m ve vzdáenosti 0,5 m od hranice pozemku č.parc. 460/18 v k.ú.

Brařínov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov nesouhlasí s výstavbou přístřešku o rozměrech 5r5 x 10 m
na poz. parc, č. 460/19 v lr.ú.Bratřínov ve vzdálenosti 0,5 m od hranice poz.parc. č.
460/18 v kú. Bratřinov.
starostka da]a hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 8b) bylo schváleno

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

Proti 0

ZdĚeli

se

0

Soublas,s vjezdem na pozemek parc.č. |99/22.
Změna UP Bojanovice - proj ednání 22.7 .202I.
Povodeň 24.6 - inforrrrace.
lnstalace hfotabulí - SOMR.
Bonita - instalace nové kreslící tabule.
Pozvánka na Letrú zpívanou a tumaj v malé kopané pořádané osadou Aska]ona dne
17.7 .202I.
Pruběh jednání se Státním pozemkoqfon uřadem,
Oprava traktůrku.

ZastupitelsWo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 8c
žádné usnesení.

-

i) K těmto bodům nebylo přijato

=!J!)Di§b§,
Bod
Závěr
č.11)

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 2l:35 hodin,

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílislina
2) Zveřejněná informace o konání 27. zasedáni poclle § 93 odst.
Zápis byl tyhotoven dne

:

l

zákona o obcích

7.7.2021

Zapisovatelka: Dana S1,obodová

(hěřoyatel: RobertJuliš
zuzclna Hrúšová

/a_=

Dagmar Holková - starostka obce Bratřínov

