Zápis

z l7. veíejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne24,6.2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Jrrliš, P. Prochazk4 Z, Hrušová V. Šťastka,J.Duíková
Omluveni: L. Svobodová
zaháienizasedltrdzasnlr.ite|stva
Zasedáni Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatoval4 že zasedéŇ bylo řádně svoliáno v souladu s § 91 odst. 1
zákona é. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v plahém znění. Infonnace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřednídesce Obecního uřadu Brařínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17.6. do 25.6.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající déle z ptezeněrl listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval4 že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnrišeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ovďovateli ápisu pana
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

R. Juliše a

pana

P.

Prochrázku,

K náwhu nebyly vzneseny žídnépřipomínky.
starostka da]a hlasovat o náwhu usnesení.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov urěuje ověřovateli zú,pisu pana Robefta Juliše a pana Pavla
Prochózku, zapisoýaíelku paní Danu Syobodovoa
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Z,drželi

se

0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající sezruámila přítomné s nálT hem pťogíamu v souladu s pozviánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 17. zlseddní ZO:

2)
'
3)
4)
5)
6)

Urěení ověřovatelů 4típisu, 4apisovatele
Schválení ptogramu
Rozpoáovó změna č. 3
Ptominutí mistnfto poplatku
Nájemní smlauva č. 44
Nájemní smlouva - nebytové ptostory

|

Žtúdost o stavbu objektu

l1

Závěr

8) Dělení pozemku
9) Různé
10 Diskuse

č. para 44/1

K náwhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala h]asovat o náwhu usnesení.

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

ó

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Rozpočtová znrěna č.3/20
Předsedající předložila rozpočtovou zrrěnu ě. 3/20, kde dojde k úpravám na strarrě qýdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočúovouzměnu

K náwhu nebyly vzneseny

č. 3/20.

žádné připomínky,

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Prominuť místríhopoplatku
Předsedající pfudloála žádost o prominutí poplatku za, sýoz a likvidaci komunílních odpadů
za rck2020 za nemovitosti s č.ev. 100 a 108.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov po zváženívšech důvodůschvaluje prominutí poplatku za
svoz a likvidaci odpadů na rok 2020 pro č.ev. 100 a 108
K rrávrhu nebyly vzneseny žtídnépřipomínky.
starostka dala h]asovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdželi se

0

Bod č. 5) Nájemní smlouva č. 44
Předsedající předložla novou nájemní smlouvy pro rekreační objelrí č.e. 51. Zámil pronajmu
byl vlvěšen v zíkonnélhůtě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 44
pozemku č. parc. 444126 a části pozemku é. parc. 444/1v kú. Bratřínov.
K nálthu nebyly vzneseny žáÁnépřipomínky.

o

nájmu

starostka dala hla§ovat o rriá,whu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

ZdĚeli

se

0

Bod č, 6) Nájemní smlouva - nebvtové orostorv
Předsedající oz:rámilq že nebyly podány ádné nabídky na pronájem o neb5,tové prostory na
OU Bratřínov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo od pronájmu neby"tových prostor odstoupit.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o ruivrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

ó Proti 0

Zdůeli se 0

Bod ě. 7) Ziidosl o stavbu obiektu
Předsedající předloála přítomným žiidost o souhlas s v,ýstavbou novostavby rekreačního
domu na poz. é. parc. 44/2. Původnístavba s ě.ev. 14 byla po souhlasu stavebního uřadu
vydaného dne 20.4.2020 odstraněna. Souěasně má maj itel zažáÁáno íB Městském uřadě
Čemošice,odd. vodního hospodrářství o povolení vrtané studny a DČOV.

K žádosti byly vmeseny tyto připomínky - nová stavba má příliš velké rozměry - skoro
trojniásobné oproti původníchatě, původnístavba 44 m2 a nawhovaná 113 m2, do dané
lokality nevhortná.
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínoy nesouhlasí s vý§tavbou rekreačníhodomu na pozemku
parc. é. 4412 dle předložené studie.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek
Usnesení

hlasování: Pro

ě. 7)

bylo schváleno

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8) Dělení pozemku č.parc. 4411
Předsedající předložila zastupitelům žádost o odkoupení části pozemku č. parc. 44/7 v k.u,
Brařínov. JedM se o naío\.Ťráníslavu u chaty s č.ev. 14. Geometrickým plinem č. 4261l/2020 byl oddělen pozemek č. parc.44127 o qí,Ťněře 39 m2.

K návrhu na odprodej pozemku byly vzneseny

připomínky - odprodej pouze pokud dojde
k úpravě rozměru nawhované novostavby rekreačního domu viz bod 7).
z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení.
Bod č. 9) Různé
a) OZV o regulaci hlučných ěinností

tJrto

Předsedající předložila náwh obecně závazné vyhlášky č. 112020 obce Bratřínov o regulacr
hluěných činností.

Návrh usnesení:

Za§tupitel§tvo obce Bratřínov schvaluje Obecně závaznou lyhlášku obce Bratřínov č.
112020 o regulaci h|učných činností.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o nál,rhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usneseni č. 9a) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

b)

Žádost o vjezd malého bagru ořes obecní oozemek.
Předložení žádosti majitele chaty č. ev, 0141 k vjezdu malého bagru po břehu rybníka
k pozemku č.parc. 44li 7.

K žádosti byli vzneseny §4o pŤipominky -

břeh není vhodný k pojezdu jakékoliv techniky,
dále není jasno, jak bude vyvezeno nebo kde uloženo vybagrované bahno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov nesouh|así s vjezdem malého tragru na poz. č, parc. 44ll
v k.ú. Bratřínov.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 9b) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

c)

Stanovení cenv odprodeie pozemků
Starostka obce pŤedložila návrh na cenu za prodej pozemku v majetku obce, a to na 800,Kč/m2.

K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy. Starostka dala } asovat o návrhu usneseni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje cenu za prodej pozemků v majetku obce, a to za
cenu 800 Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 9c) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

d) Participativní rozpočet Středočeského kraje * výsledky
e) Veřejné osvětlení - omezení nočníhosvícení,

hlasovriní schváleny.

f)

Pasport místníchkomunikací a dopravního znŇení - dokončen.

i)

18.7.2020.
Sochařské sympozium v Bojanovicích

g) Hasiči - nahlásit pověřenou osobu pro chod radiové sítě.
h) Pozvánka na Letní zpívanou a tumaj v malé kopané pořádané osadou Askalona
17 ,

4

,

22,8.2020.

dne

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č.
žádné usnesení.

9d

i) K těmto bodům neby1o

P@
Bod č.11) Závěr
Předsedajicí ukončila zasedání zastupitelstva r.e 21:35 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) ZveŤejnéná iníormace o konáni

Zápis byl vyhotoven dne

:

17. zasedání

podle § 93 odst.

1

zákona o obcích

30.6,2020

Zapisovatelka: Dana Svclbodovú

Wť

Ověřovatel: RobertJuliš
pavel prochúzkl
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