Zápis

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne29.7.2020o od 19:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, Z. Hrušová, V. Šťástka,J.Dufková, L. Svobodová
Omluveni: P. Procházk4
Zaháj ení zasedání zastuoitelswa

Zasediní Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v l9:l0 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovoq která přivítala přítomné a dále řídila zasedriní.
Předsedající konstatovala, že zasedini bylo řádně svo|iino v souladu s § 9l odst. l
zákona ě. |2812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na uřední desce Obecního úřadu Bratřinov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.7 , do 30.7 .2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající díie z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelswa (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelsíýa z celkového počtu všech sedmi ělenů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst, 3 zákona o obcích).

Bod 1) Urěení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu pana
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

J.

Dufl<ovou

a

paní Z. Hrůšovou,

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

Návrh usnesení:
Za§tupitelstýo obce Bratřínov utčuje ověřovateli zápisu paní Janu DuJkovou
Hrůšovou, 1apisovatelku paní Danu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Zdňeli

se

a

paní Zu7,anu

0

Bod 2) Schválení nrogramu
Předsedající seznárnila přítomné s návrhem programu v souladu s pozviá,nkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředni desce.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje následující progfam

1)

Urěení ověřovatelů ztípisu, zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schvdtení přijetí tlotace z MMR ČR
4) Stavba chaty na por ě.parc. 44/2
5) Zpráva KV a FV za I. čtvrtleíí2020
6) Darovací smlouva
7) Rozpoětová změna č, 4/20

18. zasedání

ZO:

8)
9)

Infotabulecykloslezek
Informace MAS Hřebeny
10) Různé
11) Diskuse
12) Zóvěr
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

6

Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod 3) Schválení ořijetí dotace z MMR ČR
Předsedající seznámjla zastupitele se získárúm dotace z MMR ČR z dotačního titulu Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpoěinku na oplocení hřiště a rekonstrukci
tenisovóho kurtu. Dotace byla přiznrána ve \.ýši 319.625,- Kč, vlastní zdroje činít48.750,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupite|stvo obce Bratřínov schvaluje přijetí dotace z MMR ČR dotučoího tifulu
" 319.625,- Kč.
Podpora budování a obnora míst aktivniho a pasivniho odpočinku ve výši
K

n íwhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Stavba chatv na poz. parc.č. 4412
Předsedající předložila novou ádost na výstavbu chaty na poz. parc.č. 4412 lptavenou dle
připomínek ZO z minulého zasedéni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo olrce Bratřínov souhlasí se stavbou chaty na poz. parc.ě. 44D v k.ú.
Bratřínov d|e předložené studie.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod č. 5) Zpráva KV a FV za I. čí,rtletí2020
Předsedající předložila zpráw KV ze dne 19.6.2020 a zprávuFV ze dne 17.7.2020 zaI.
čfurtletl2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu i'V
K ruivrhu nebyly vzneseny

žrádné připomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

a

KV

za I. éfurtleti2O2O.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6) Darovací smlouva
Předsedajíci předložila darovací smloulu na finanění dar od firmy Popilka s.r.o. ve výši
60.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu od frřmy Popilka s.r.o ve výši 60.000,Kč pro účelySboru dobrovolných hasičů.
K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7) Rozpočtová změna č. 4/20
Předsedající předložila rozpočtovou změnu ě.4120.Iednáse o navýšení na straně příjmůo
finančnídar a o úpravu na straně výdajů o navýšení§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných
odpadů, § 3ó31 * veřejné osvětlení a § 6171 činnost místnísprávy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratffnov souhlasi s rozpočtovou zněnou č. 4/20.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o nálrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8) Infotabule cyklostezek
Předsedající informovala zastupitele o umístění2 infotabulí na plánované cyklostezce. Tyto
infotabule byly p ořízeny z rozpoětu DSO.
ZastupitelsWo obce Bratřínov bere na vědomí. Z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení.

Bod č, 9) Informace MAS lIřebeny
Předsedající informovala zastupitele o proběhlé ustavujícíschůzi spolku MAS řřebeny, z.s.
dne 25.6.2020, kterého jsme členy. Členský pňspevek bude činit 5,- Kč na obyvatele.
Zastupitelswo obce Brařínov bere na vědomí. Z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení.
Bod č. 10) Ruzné
a) Rekostrukce chodníku před OÚ
Starostka předlo žila zérnéroptavy chodníku před OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s rekonstrukcí chodniku před obecním úřadem.

K náwhu nebyly vzneseny

žádné pŤipominky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10a) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Předkuoní právo
Starostka obce předložila žádost o souhlas se změnou majitele chaty č. ev. 068 na poz. parc. č.
444/22 v k.ú. Bratřínov a vzdání se předkupniho práva obce.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo olrce Bratřínov souh|así se vzdáním se svého předkupniho práva k€
stavbě č.ev. 068 umístěné na pozemku é. par, 444122 v kú. Bratřmov.
K náwhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Pro 6 Proti 0

Zdrželi se 0

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10b) bylo schváleno

c)

d)

Hotová projektová dokumentace k obchodu.
Informace z místníhošeření - odstranění plotu u čp. 19 na Askaloně.

Zastupitelstvo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 10
žádné usnesení.

c

d) K těmto bodům nebylo pňjato

ŤdlJ!)li§kuE
Bod č.11) Závěr
Předsedající ukončila zasedárú zastupitelstva ve 20:35 hodin.

příiohv zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zvelejnéná informace o konání 18. zasedriní podle § 93 odst.
Zápis byl vyhotoven dne

:

1 ziákona o

obcich

3,8,2020

Zapisovalelka: Dana Svobodová

Ověřovatel: JanaDuJková
zuzana Hrůšová

Dagmar

Holková

starostka obce Bratřínol,
Sejmuto:

Vyvěšeno:
4

