Zápis

z 14. veíejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne26. února 2020,od 19:00 hodin
na obecnim úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Duíková, R. Juliš, L. Svobodová,
v.Šťástka

,

Z.Hrušová, P.Proctrrá,aka

Zahájení zasedél;ri zastuoitelstll a
Zasedári Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:15 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, klerá pňvítala přítomné a dále řídila zasedrání.
Předsedající konstatovala, že zasedámi by1o řridně svoliino v souladu s § 91 odst. 1
zákona č, |28/2000 Sb., o obcích (obecní ďízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zrákona o obcích byla na úřednídesce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dn1, a t§ od 19.2. do 27.2.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".

Předsedající déůez prezenéni listiny přítomných členůzastupitelstva (přfloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 7 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usrrrášeníschopné(§ 92 odst. 3 zékona o obcích).
Bod 1) Určeníovďovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana Václava Šťas*u,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou,

Návrh usneseníl
Zastupitďstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana
Václava St'ástku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
K ruíwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

7

Proti 0

ZdňeE

se

0

Bod 2) Schváení Eogramu
Předsedající semámila přítomné s náwhem progíamu v souladu s pozviánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 14. zasedání ZOz

1)
2)
3)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Inventury 2019

4) Rozpočtovó zména č.1120
5) Zpráva KV a F'V za IVl20l9
ó) MAS Mníšecko
7) Oslary obce
E) Ruzné
9) Diskuse
l0) Závér

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

7 Proti 0

Zdželi se

0

Bod 3) Inventurv 201 9
Předsedající předložila zastupitelům zprávu inventarizačníkomise ze dne 25.1.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu inventarizační komise ze dne 25.1.2020.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
K náwhu programu nebyly žádné připomíŇy,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 4) Rozpočtová změna č.1/20
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č, 1120, kde dojde k narifšenípříjmůo přijatou
dotaci na opralu místrúkomunikace ve l^ýši 188.000,-Kč a o navýšenídotace na výkon stráLtní
správy ve v,ýši 2.200,-Kč. Současně dojde k úpravě i na straně výdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č.1/20.

K náwhu nebyly vmeseny

žádné připominky.
hlasovat
o
návrhu
usneseni.
starostka dala

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4) bylo schváleno,

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Zpráva KV a FV za IVi2019
Starostka předložila zastupitelům zprár.u KV ze dne 21.2.2020 a zpráT,u FV ze dne 14.2.2020
za iV. čtvrtletí2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu FV a KV za IV. čtvrtleti 2019.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připominky.

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.

Proti 0 Zdřeli se

0

Bod 6) MAS Mnišecko
Předsedající připomněla zastupitelům, že na dubnoyém zasedilrú 2019 již bylo odsouhlaseno
zařazeni územíobce do působnosti MístníAkční§kupiny Mníšeckoa uvedla důvody pro
vstup do tohoto spolku.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje, aby
MAS Mníšecko.

se obec

Bratřínov stala ělenem spolku

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) by|o schváleno.

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7) Oslavy obce
Předsedající předložila seznam účinkujících
a náwhy upomínkových předmětu.
Z tohoto bodu nevzešlo žádné usnesení. Bude projednano na dalšímzasedrárú.
Bod 8) Ruzné
a) Rekonstrukce obchodu ootravin
Předsedající informovala o nutnosti lrypracovaní projektu pro stavební povolení.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení.

K nivrhu nebyly vzneseny ádné pňpomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek h|asováníl Pro
Usnesení č. 8a) bylo schváleno

7 Proti 0

b) Nové webové stránky -

c)

d)
e)

f)

g)
h)

1)

Zdrželi se 0

hotová grafika, nyní ěekrime na lyhotovení a následné

převedeni dat.
Závady na dětském hřišti budou odstraněny v co nejkratším možnémtermínu.
Odeslaná přihláška na Hry bez hranic konané 6.6.2020 v Klínci.
Umístěni sochy ,,2 braíři" ,
Sochařské sympozium 2020 - áotovení betlému,
Rozšířenícesty ě.parc. 634.
Masér -pronájem místrrosti na OÚ.
14.3.2020 - svoz nebezpeěného a velkoobjemového odpadu,

|

k)

14.3.2020
21.3.2020

- svolání jarní btigády.
- Masopust.

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 8 b- k) K těmto bodům nebylo piij ato
žádné usneseni.

Bod 9) Diskuse

Bod 10) Závěr
Starostka ukončila zasedáni ZO ve 22.30 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina

2) Zveřejněná informace o konáni 14. zasedání podle § 93 odst.

l

zákona o oboich

Zápis byl vyhotoven r]ne : 2.3.2020
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Zlpisot atelka: Dana Svobodovú

Ověřoyatelé: JanaDuJkot,á
václav Šťástku
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