Zápis

z 22. v eřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 25. listopadu 2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Dufková, R. Juliš, P. Procházk4 V. Šťástka,L, Svobodová
Omluveni: Z. Hrušová

zaháienizasedénizasttloitelstva
Zasedini Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a drile řídila zasedriní.
Předsedající konstatovala, že zasedéní bylo řádně svoliáno v souladu s § 91 odst. 1
zékona é. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ziízeni} v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zilkona o obcích byla na úřednídesce Obecního riřadu Brařínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dnt, ato od l8.11. do 26.11.2020. Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické uřední desce",

Předsedající ďáůe z prezenčtúlistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstv4 takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1) Určeníověřovatelů ápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a pana Pavla Procházku,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratírnov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana
Pavla Procházku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
K návrhu nebyly vzrreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Pro 6

Výs|edek hlasování:
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

Proti 0

Zdřeli

se

0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající sezruámila přítomné s náwhem proglamu v souladu s pozvánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s bformací zveřejněnou na úřední desce.

1)
2)
3)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
§chválení programu
Inventury 2020
4) Návrh rozpočtru 2O215) Návrh střednědobého výhledu do roku 2024
6) Poulcízky pro nepracujícídůchodce
7) Prodej pozemku 444129
8) Dohody o provedení práce
9) Rozpočtovéopatřefi é. 7l2O
10) Ruzné
11) Diskuse

12\ Závér

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

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

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Inventury 2020
Předsedající předložila plán inventur 2020 a jmenová,rrí ťíčlenné
inventarizačníkomise.
Starostka obce vydává piíkaz k inventurrim. Proškoleníinventarizační komise proběhne dne
4.12.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje jmenování inventarizační komise
inventur 2020.

a

plán

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připominky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 3) bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod

4) Návrh rozpočtu 2021
Předsedající předložila v plném znění náwh rozpočtu obce Bratřínov na rok 2021, který
vycházi z rozpočtu sestaveného na rok 2020 a z předpokladu čerpáníke konci roku (3l. 12.
2020). Rozpočetje nawžen jako schodkol"ý, se schodkem 380.375,-Kč. Schodekje navůený
z důvodu plánovaíéinvestičníakce aje plně knyqý z přebytku hospodaření v minulých letech.
Projednrín byl po jednotlivých položkách. (přítoha č. 3)

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 jako schodkový

se

schodkem 380.375,-Kč.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

ó Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Náwh sťednědobého vÝhledu do roku 2024
Předsedající předložila náwh sťednědobého výhledu na roky 2022
přítomné s podrobnostmi.

-

2024 a sezniimila

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh sťednědobého rýh|edu rozpočtu na roky
2022 _2024,

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod 6) Poukazky pro nepracujícídůchodce
Předsedající předložila zastupitelům semam nepracujícíchdůchodců pro rok 2020. Jedná se o
35 občanů,poukazka ve úši250,-Kč. Celková částka 8.750,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje poulcízky v hodnotě 250,- Kč pro nepracující
důchodce k odběru zbožív místnímobchodě. Celková výše 8.750,- Kč.
K návrhu nebyly vzneseny

žiádnépřipomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. ó) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7) Prodej pozemku 444129
Předsedající předložila zastupitelům kupni smlouvu o převodu nemovitosti na pozemek ě.
patc. 444129 lesní pozemek o rozloze 9 n2 v k.ú. Brařínov.

Návrh usnesení:
ZO Bratřínov schvaluje kupní smlouvu o převodu nemovitosti.

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 10) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Dohodv o orovedení práce
Starostka obce předložila zastupitelům dohody o provedení práce ě. 5,6,/2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohody o provedení práce č. 5 a 612020.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 8) bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9) Rozpočtovéopaďení č. 7/20
Předsedající seznámila přítomné s obsahem nawženého rozpočtového opatření č. 7l2l,které
obsahuje vratku nevyčerpanéčasti dotace na volby do zastupitelstev krajů a úpravy na
qidajové straně.

Návrh usnesení:
Zastupite|s§o obce Bratřínov souhlasí s rozpoětowým opatřenim č.7/20.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10) Různé
a) Darovací smlouva č.2/2020
Předsedající předložila darovací smlouvu od firmy ELZED Praha s.r.o.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovaci smlouvu od firmy F,LZED Praha s.r.o. vevýši
38.000,- Kč.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výs|edek hlasování: Pro 6
Usnesení č. l0a) bylo §chváleno

Proti 0

Zdrže|i se 0

b) Finančnídar
Předsedající předložila náwh finančníhodaru na veřejnou sbirku pořádanou obci Nová Ves
pod Pleší.
Po diskusi byla navržena ěástka 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souh|así s íinančnímdarem na veřejnou sbírku pořádanou obcí
Nová Ves pod pleši ve výši 5.000,- Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připominky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10b) bylo §chváleno

c)
d)
e)

Proti 0

Z,drželi se 0

Jednání s obcí Bojanovice o darování či odprodeji pozemku parc.č. 712
komunikace, v k.ú. Malá Leči ce o výměíe 77 m2.
Ukončeny práce na tenisovém kurtu.
Dopis občanůmk adventu.

-

ostaíni

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

*.13)D*
Bod

Závěr
Starostka ukončila zasedártt ZO v 20:40 hodin.
14'}

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina

2) Zveřejněná informace o konání 22. zasedáni podle § 93 odst. 1 ziikona o obcích
3) Návrh rozpočtu na rok 2021
4) Návrh střednědobého wýhledu 2022-24

Zápis byl vyhotoven dne : 1.12.2020

Zapisovatelkn: Dana Svobodová

Ověřovatelé: JanaDuJková
pavel procluizla
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