Zápis

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 17. března 202l, od l9:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D. Holková, R. Juliš, P. Procházka, V. Šťástka
Omluveni: J. Dufková, L.Svobodová, Z.Hrůšová
Zahájení zasedání zastuoitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, ktení přivítala pfftomné a dále řídila zasedrirri.

Předsedající konstatovala, že zasedéní by1o řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (.obecní ňizení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zá,konem po dobu nejméně 7 dní, ato od 10.3. do 18.3.2021. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
Předsedající drile z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. t)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkovóho počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrh-la určit ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a pana Pavla Procházku,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a pana
Pavla Procházku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 1) by|o schvá|eno.
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Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:

Zastupite|stvo obce Bratřínov schvaluje následující program 25. zasedání ZOl

1) Určeníověřovatelů zápisu,
2) Schválení prográmu
3) Inventury 2020
4) Dopravní obslužnosú

zapisovatele

5)
6)
7)
8)
9)

Rozpoětová zména č.lDl
Sportovní areál
Koupě poz. parc.č. 712kú. M.Leěice
Ruzné
Diskuse
l0) Závér
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Inventurv 2020
Předsedající předložila zastupitelům zprávu inventarizačníkomise ze dne 25,1.202L.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřinov schvaluje zprávu inventarizačníkomise ze dne 25,L2021,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

K návrhu programu nebyly žádné pŤipomínky.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno

4 Proti O

7Áňeli

se

0

Bod 4) Dopravní obslužnost
Předsedající předložila vlrčtování dopravrú obslužnosti za rok 2020, kde došlo k propadu
tržeb. Dopravce Martin Uher s.r.o. se na nás obrátil s ádostí o úhradu této zháty ve výši
28.938,15 Kč.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Bralřínov nesouhlasí s úhradou ztráty ve výši 28.938,15 Kč dopravci
Martin Uher s,r,o..
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 4) by|o schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Rozpočtová změna č.1/21
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č. 1l21,kde dojde k sníženípříjmůo dotaci naod
MMR CR ve v}ši 3l9.625,-Kč a o navýšenídotace na výkon stáLtní správy ve v,ýši 2.100,,Kč.
Na straně výdajů dojde k úpravě § 23l0 a 3639,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č.1/21.

2

K nívrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala blasovat o níwhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno.

4 Proti 0

Z,drže|i

se

0

6) Sportornú areál

Předsedající upozomila na nutnost zastínění sporto\,ního alealu. Dale na zíklŇé Zprfury o
provedené ročníkontrole dětského hřiště č. 2020/03 navrhuje odstranit kreslícítabuli a
zakoupit novou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje zastíněnísportovniho areáIu
tabule z majetku obce a nákup nové kreslícítabule.

a

lyřazení kres|icí

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

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

4 Proti 0

Zdrželi se 0

7) Koupě poz. parc.č. 712 v k.ú, M. Lečice
Předsedající sezrrámila zastupitelstvo s výsledkem jednání s obcí Bojanovice o možnékoupi
poz. parc.č. 712 - oslántkomunikace v k.ú. Malá Lečice o vý,néíe77 m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s koupí poz. parc.č. 712 - ostatní komunikace
v k.ú. Malá Lečice a pověřuje starostku obce kjednání s obcí Bojanovice.
K náwhu nebyly vmeseny žádné piipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výstedek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo scbváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Různé
a) Odpadovéhospodářství
Předsedající předloála náwh dodatku smlour,y na odvoz odpadů.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratffnov souhlasí s dodatkem č,6 ke Smlouvě o nakládání
s komunálním odpadem é.2200126.
K rráwhu nebyly vmeseny

žiádnépřipomíílky.

starostka dala hlasovat o nárrrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 8a) bylo schváleno

Proti

Zdrželi se 0

0

b) Povolena

c)

d)

stavba rybnrlku na poz.patc.č.532l4,5,|7,18 a 511 v k.ú. Brařínov.
Ověřen pasport vodovodu MěÚ Čemošice,
Prodlouženípovolení pro odběr vody z obecních studní.

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 8 b-d) K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

Bod

9')

Diskuse

Bod 10) Závěr
Starostka ukoněila zasedfuli ZO

ve 21.00 hodin.

Přílohy záoisu:
1) Prezenění listina
2) Zveíejnéná lraíormace o konání 25. zasedrfuú podle § 93 odst,

1

zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne : 24.3.2021

lll,l
/4.úáLJ

Zapisovatellca: Dana Svobodová
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Ověřovatelé: RobertJuliš
pavel procházlca
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starostka obce Bratřínoý

Vlvěšeno:

Sejmuto:
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