Zápis

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne27.5.2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holkovrá, R.Juliš, P. Procházka, Z. Flrůšová, L. Svobodová, V. Šťástk4
J.Dufková
zaháiení zased.iání zastupitelswa
Z,asedéní Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19;10 hodin starostkou obce
paní Dagrnar Holkovou, která přivítala pŤítomnéa drfle řídila zasedtfui.
Předsedající konstatoval4 že zxedáni bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona ě, 128/2000 Sb., o obcích (obecní ďízení), v plaírémznění. lnformace podle § 93
odst. 1 zrákona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Braťínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dnt, aío od 19.5. do 28.5.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elekhonické uředni desce".
Předsedající déůez prezenčni listiny přítornných členůzastupitelstva (příIoha č. 1)
konstatovala, že je přítorru:ro 7 členůzastupitelstva z celkového poětu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 ziákona o obcích).

Bod 1) určeni ověřovatelů zápisu a zaoisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli ápisu pana J.Dufl<ovou
zapisovatelku paní D. Svobodovou,

a pana

V.Šťástku,

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

Nóvth usnesení:
zastupitelstvo obce Braňínov určuje ověřovaleli zápku paní Janu DuJkovou a pana
VácIava Sťdstku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

7

Proti 0

ZdĚeli

se

0

Bod 2) Schváleni otogramu
Předsedající seznrámila přítomné s nálrhem progfamu v souladu s pozviánkou (při|oha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Braířínov schvaluje násleilujíc{ progam 16. zasedúníZO:

D

2)

3)
4)
5)

Urěení ověřovatelů zópisa, zaphovatele
Schvdlení programu
Ztívěrečnýúěet obce za rok 2019 a 4níva o přezkoumóní hospodaření
Odsouhlasení účetníaívěrky za rok 2019
Nójemní smlouuy ě 42, 43

6)

Různé

7) Diskuse
8) Závěr
K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o nál,rhu usneseni.

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

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) Závěrečný účetobce za rok 2019 a zpráva přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtuobce za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok
2019 byl qwěšen v zákonné době.
Přezkoumriní provedli pracovníci odboru kontroly Středočeského kraje, a to ve dnech
23.10.2019, kdy proběhl dílčíaudit, a dne 30.4.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhl*si s celoročnímhospodařením obce Bratřínov a
schvaluje Závérečnýúčetobce Bratřínov za rok 2019 včetně Zprály o přezkoumáni
hospodaření za rok 2019 ze dne 30.4.2020, a to bez výhrad.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Odsouhlaseni účetrízávěrkv za rok 2019
Předsedající předložila účetnízávérkl zarok 2019 -Výkaz zisku a ztáty, Rozvahu a Přílohu.
Učetníobce předložila k odsouhlaseni qýsledek hospodaření zarok2079, zisk 4i0.898,53 Kě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřinov schvaluje bez výhrad účetnízávěrku za rok 2019 včetně
rýsledku hospodaření za rok 2019 se ziskem 410.898,53 Kč.

K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schvá|eno

7 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 5) Náiemni smlouv_v ě. 42 a 43
Předsedající předložila nové nájemní smlouvy pro rekreaění objeLly č.e. 28
pronájmu byl vyvěšen v zákonné lhůtě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje nájemní smloury

é. 42

a 43.

a

59. Zánét

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostta dala hlasovat o niiwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 6) Růmé
a) Dodatek č.12 ke smlouvě o ZVS ve veřejné linkové dopravě
Předsedající předložila dodatky č. 12 ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě na linky č. 314 a 449._Navýšení dopravrú obslužnosti pro rok 2020 na
8.857,10 Kě za měsíc.
Nárrrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření dodatku č. 12 ke smlouvám o závazku veřejné
služby ve veřejné dopravě v sy§tému Pražskéintegrované dopralT na ro|<y 20í0 až 2024
uzavřenó podle zákona é,11111994 Sb., o silničnídopravě, ve znění pozdějšíchpředpisů
(linka PID ě.3I4 a449) .

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o ruíl,rhu usnesení,

Výsledek hlasováni: Pro 7
Usnesení č. 6a) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

b)

Smlour.T o zap-ojení do systému sbromažďování" sběru přeorav.v. svozu třídění.
v_vržívlánía zneškodňovifuť komunálního odpadu v k.ú. obce Braťínov
Předsedající předloála smlour,ry s podnikateli o zapojení do systému shromažďování, sběru
přepraly, svozu, řídění, vyrržvání a zneškodňovrání komunáního odpadu v k.ú. obce
Brařínov, které na}rradí původnísmlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupiíelstvo obce Bratřinov souhlasí s uzavřením §mluv s místními podnikateli o
zapojení do §ystému §hromažďování, sběru přepravy, svozu, třídění, ryužívánía
zneškodňování komunálniho odpadu v lcú. obce Bratffnov na dobu určitou do
31,.12.2021, a sazbou poplatku 3.000,- Kč. Smlouvy jsou přilohou tohoto zápisu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala hla§ovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6b) bylo schváleno

Proti 0

ZdĚeli

se

0

c)

Udělen souhlas s umístěnímst;ínku na občerstvení u domu čp. 54.

f;

Pozvránka na pochod dne

d) Zádost o grant u CEZ podána.
e) Podpora projektrr čekrámy * sbírání hlasů v participativním rozpoětu

g)

.2020 .
Žádost o pronájem místnosti na OÚ - ziáměr bude rlwěšen.
13 .6

Střed. kraje.

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 6 c-g ) K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

Ť@
Bod č.13) Závěr
Předsedající ukončila zasediíri zastupitelstva ve 20:35 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina

2) Zveřejněná informace o koniiní 16. zasedrání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) 3x smlowy s podnikateli o zapojent do systému s nakládáním s odpady

Zápis byl vyhotoven dne

:

I.ó.2020
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Zapisol,atelka: Dana Svobodová
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Ověřovaíel: JanaDuJková
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