Zápis
z 3 4. veřej ného zasedá ní Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 22. listopadu 2a17, od 19:00 hodin
na obecním úřadě

Přítomni: D'Holková, J. DuÍková, R' Juliš, L. Malčánek
omluvena: I. Svobodová
Zaháj eni zase dénízastlspíteLsfr a

Brařínov bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zaseďání.
Zasedětru Zastupitelstva obce

Předsedající konstatovaÍa, že zasedénj' bylo řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. 1
ě. 12812000 sb., o obcích (obecní zŤízení),v platném znění. Informace podle $ 93
1
zékona
odst.
o obcích byla na ďední desce obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se ziákonem po dobu nejméně 7 ďni, a to od 15.11. do 23.II.2aI7 ' Současně byla zveřejněna
na
uřední desce".
',elektronické
zálkona

Předsedající dáLe zprezenčrtt listiny přítomných členůzastupitelsfua (příloha č. 1)
konstatovala, že jsou pfftomni 4 členovézastupitelstva z celkového počtu všech pěti členů
zastupitelstva,takŽe zastupitelstvo je usnášeníschopnó ($ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a pana Roberta Juliše'
zapisovatelku paní Danu Svobodovou'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana
RobeÉa Julišeo zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4

Proti

0

Zdrželise 0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem progÍamu v souladu s pozviánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzasfupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na ďední desce a
zároveň. navrhla aktuálně přidat do programu v bodě 9) dohodu o provedení ptáce č,.7l20I7 a
v bodě 10) Ruzné _ darovací smlouw _nazÍkJadě dopisu 191lL7 (žádost o dar).

1)
2)
3)
4)
5)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Inventury 2017
Rozpočtová změna č'. 6nafi
Příspěvekdůchodcůmnaobědy

6)
7)
8)
9)

Návrh rozpočtu na rok2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-202l
odměny zastupitelů
Dohoda o provedení práce č.6,1nafi
10) Ruznó
11) Diskuse
12) Závér

K návrhu programu nebyly

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

Bpd

4 Proti 0

Zdrželi se 0

3) lnventurv 2017

Předsedající předložila plrán inventur 2017 a jmenování tříčlennéinventarizačníkomise.
Starostka obce vydává pŤikaz k inventurám. Proškoleníinventarizační komise proběhne dne
24.rr.2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje jmenovánÍ inventarizační komise
inventur 2417.

K návrhu nebyly vzneseny

a

plán

žáďrré připomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4 Proti 0 Zdrže|ise 0

Bod 4) Rozpočtová změna č. 6/2017
Předsedající předložila náwh na přijetí rozpočtovézměny č. 612017 . (přiloha č. 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluj

K návrhu nebyly vzneseny

e

rozpočtovou změnu

č,. 6l2afi .

žádnépřipomínky.

Starostka dala lrlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Příspěvek důchodcům na obědv
Starostka obce předloŽila zastupitelům návrh uhradit důchodcům odebírajícímobědy v rámci
socíálních příspěvlď částku 13 Kč/měsíčně,vzhledem k tomu, Že se obědy s rozvážkou
neustále zdražují.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje od 1.l2.2t17 příspěvek na obědy s rozváŽkou
trvale hlášeným důchodcům ve výši 13 Kďměsíčně.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdňelri

se

0

Bod 6) Náwh rozpočtu na rok 2018
Předsedající předložila v plném zněru návrh rozpočtu obce Brařínov na rok 2018. Projednrín
po jednotliqých položkách. (přiloha č. 4)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh rozpočtu na rok 20L8' jako vyrovnaný.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4 Proti 0 Zdrželise 0

Bod 7) Navrh střednědobého v'Ýhledu rozpočtu na rokv 2019 - 2021
Předsedající předložila zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 _
2021 (přiloha č. 5)

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019

*202t.

K náwhu nebyly vzrr€seny ŽáMé připomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4 Proti 0 Zďlželise

0

Bod 8) odměnv zastupitelů
Předsedající předloŽila zasfupitelstvu Nďízení vlády 31812017 Sb., kterym se zvyšují měsíční
odměny neuvolněným zastupitelům, starostům a místostarostum.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov stanovuje svým neuvolněným členůmza qýkon funkce
odměny za měsíc v následujících částlc{ch - hrubého:
- starosta:21.899'-Kč'
- místostarosta: 19.709'-Kč'
- předsedavýboru/komise: 2.190o-Kč'
- člen výborulkomise: 400o-Kč'
- člen zastupitelstvabez dalšíchfunkcí: 1.095'-Kč.

odměna bude poskytována od 1.1.2018. Y případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složeníslibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušnéfunkce.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4 Proti 0

Bod 9) Dohoda o provedení práce č. 6. 7/2017
Starostka obce předlo žila zasítpitelům dohody o provedení práce ě.

6,7

DaI7

.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratffnov schvaluje dohodu o provedení práce č. 617 /2017.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.9 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 10) Růaté
a) Dopis I91l17 - Žádost o fin. dar na nemocnou dceru - přečten v plném zněru.
Navržen j e dno#uový příspěvek 6. 000, -Kč' podložen darovací smlouvou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje darovací smlouvu č.2l20l7.

K návrhu nebyly vzneseny

žáóné připomínky.
hlasovat
o
návrhu
usnesení.
Starostka dala

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

Proti 0

Zdrželi se 0

b)

Slavnostní rozsvícení vránočního stromu 25.lI.20I?

c)

Mikulášská besídka v pátek 8. prosince

2afi od

d) Zač,aLapříprava prezidentských voleb. Postupuje

18:00 hodin. Rezervace.
se dle harmonogramu"

e)

Předvanoění zaseďáníU Holinků 14.|2.2017. (občerstvení,vyhodnocení foto- soutěže,
dárky).

0

Problematika pronájmu pozemků u rybníka.

g) Uzavírka silnice

do Malé Lečice 28.1,1.*3.12.2017.

h) Případný pronájem pozemků při č.p. 23.

i)

Bod

Bratřínovský Masopust

10

3.2aÚ

.

11) Diskuse

Boď 12\ Závěr
Starostka ukončila zasedéni Zo v 22:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřqnéná informace o konání 34. zaseďánl.podle $ 93 odst. 7 zákona o obcích
3) Rozpoětová změna č.612017
4) Návrh rozpočfu na rok 2018
5) Náwh střednědobého ýhledu rozpočtu na roky 2019 - 2a2I

Zipis byl

vyhotoven dne : 25.11. 2017

Zapisovatella: Dana Svobodová

,-ů,r)

ověřavatelé: Jana DuJková
Robert Juliš

?r#? MP**

Dagmar Holkava
starostka obce Bratřínov

Vyvěšeno:

h

n-"L/4t

Sejmuto:

