Zápis

z39. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 30. května 2018' od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R. Juliš' J. Dufková,I.Svobodová,L.

Mďčanek

Zaháj ení zasediní zastupitels* a

Zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné aďále řídila zaseďání.

Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. 1
zékona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněru. Informace podle $ 93
odst. 1 zékona o obcích byla na úřednídesce obecního úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.5. ďo 31.5.2018' Současně byla zveřejněna na
,,elektronické ďední desce".
Předsedající dále zprezenčni listiny přítomných č1enůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval4 Že je přítomno 5 členůzastupitelstva z celkového počtu všech pěti členťr
zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 ziákona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla wčit ověřovateli zápisu slečnu Ivetu Svobodovou a pana Ladislava
Malčránka zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu slečnu lvetu Svobodovou a
pana Ladislava Malčánka, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

5

Proti 0

Zdtželrise 0

Bod 2) Schválgní proeramu
Předsedající seznámila přítomné s náwhem programu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou ělenům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

t3)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Schválení přijetí dotace MMR
Dokumentace hasičská zbrojnice
Dotace hasičská zbrojnice
Koupě pozemku 46017
Nájemní smlouva č.36
Stanovení počtu členůzastupitelstva obce na volební období 2018 _2022
Záďost o grant na hřiště
Dohoda o pracovní činnosti č. l'1
Různé
Diskuse
Závér

K návrhu progÍamu nebyly

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0

Bod

MMR

3) Schválení přijetí dotace

Zdrželi se 0

Předsedající informova|a zastupítele o přiznání dotace od
Bratřínov, místníčást U zastávky (otočka autobusů).

MMR na opfavu MK3 v

obci

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratffnov schvaluje přijetí dotace na opravu MK3 v obci Bratřínov,
místníčást U zastávky (otočka autobusů) ve výši 800.000'-Kč při spoluúčastiobce
800.000'-Kč. Zjištěním možnostíprofinancovánÍ pověřuje starostku obce paní Dagmar
Holkovou.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky'
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č' 3) byto schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Dokumentace hasičská zbrojnice
Předsedající seznámila zastupitele se skutečností, že budova hasiěské zbrojnice není zapsána
v katastru nemovitostí _ nebylo jí přiděleno číslopopisné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje přidělení č.p. 82 pro budovu hasičské
zbrojnice. Zároveí pověřuje starostku obce paní Dagmar Holkovou zajištěním
dokumentů, potřebných pro zápis do KN.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

5 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 5) Dotace hasičská zbrojnice
Starostka obce seznrámila zastupitele s možnostípožadanídotace u Ministerstva 'rmitra
na celkovou rekonstrukci budovy hasičskézbrojnice v předpokláďarÉ ýši cca 1.000.000'- Kč
s 50 % spoluúčastíobce. Žádost musí být podana do konce června 2018, ale její plnění je až
v roce 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje požádání dotace u Ministerstva vnitra
na rekonstrukci hasičskó zbojnice v Bratřínově dle vypracovaného projektu.

K návrhu nebyly vzneseny

žádttépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0 Zdrželíse0

Bod 6) Koupě pozemku 460/7
Předsedající předloŽila možnost koupě pozemku 46017, který je fakticky součástí sportovního
areálu. Jedná se o 171 m2 za 50,-Kčim2. Celková částka činí8'500'-Kč.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje koupi pozemku č.parc. 46017 v k.ú. Bratffnov za
8.500'-Kč.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno.

5 Proti 0 Zdňelrise

0

Bod 7) Nájemní smlouva č. 36
Předsedající předloŽila novou nájemní smlour,u pro rekreačnr objekt ě.e. 37, z důvodu změny
majitele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje nájemní smlouvu

K návrhu nebyly vzneseny

č. 36/2018.

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno

5 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 8) Stanovení počtu členůzastupitelstva obce na volebď období 2018' _ 2022
Dle ustanovení $67 a $68 zélkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní ziizeni), ve znění
pozdějších předpisů, která upravují stanovení počtu členůzastupitelstva obce na volební
období navrhuje obec Bratřínov (do 500 ob1watel) stanovit, s přihlédnutím k počtu ob1vatel a
velikosti územníhoobvodu, sedmičlennézastupitelstvo obce pro volební období 2018 _ 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov stanovuje počet členůzastupitelstva obce na volební
období 2018 _ 2022 na 7 (sedm). Zastupitelstvo obce Bratřínov ve volebním období 2018
_ 2tl22 bude sedmičlenné.

žádnépřipomínky'
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

K náwhu nebyly vzneseny

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

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9) Žádost o grant na hřiště
předložila zastupitelům opětovnou možnost,požádatuČpzgrant na
St".".tk"
"bóe
workoutovou sestavu a fitness prvky. Tento grant nepožaduje spoluúčastobce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje žádost o grant u čr'zna workoutovou sestavu a
Íitness do sportovnÍho areálu Bratřínov ve ýši 261'.72l',79Kč,

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usneseď.

Výstedek hlasování: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno.

5 Proti 0 Zďrželise

0

Bod

10) Dohoda o pracovní činnosti č. 11/2018

Starostka obce předložila dohodu o pracovní činnosti č. 11/2018'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohodu o pracovní činnosti č. 11/2018.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
usnesení.
o
návrhu
Starostka dala hlasovat

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10) bylo schváleno.

Bod

Proti 0

Zdrželi se 0

11) Různé

a)

Souhlasné prohlášenís umístěnímchaty (osadky) č.e. 150, která stojí na obecních
pozemcích parc.č. 266,63812 a267 .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje souhlasné prohlášení - souhlasí s umístěním
chaty (tzv. osadlqy) s č.e. 150 na obecních pozemcích parc.č. 266 a 63812 a umístěním
stavbou přístřešku bez čp/čena pozemku parc.č.267.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11a) bylo schváleno.

b) Připomínka

c)

Proti 0

Zdrželi se 0

splatnosti místrríchpoplatků za popelnice a psy _ do konce června 2018.

Požádané dotace na hřiště a knihovnu u Středočeského kraje
nezískala'

d) Domeček na hřišti _

morftáž' 31. května 2018.

e)

Pasport komunikací - proběhlo zaměřování.

0

Radar, rozhlas _ možnost získanídotace od oFŽP.

g) Byla

opravena část obchvatu _ položenípanelů.

_

obec Bratřínov

&ď1a!*""
Bod 13) Závěr
Starostka ukončila zasedáru Zo

ve

20:35 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřqněná informace o konání 39. zasedénipodle $ 93 odst. 7 zikonao obcích
Zdpis bylvyhotovendne : 5. 6. 2018

Zapisovatelka: Dana Svobodová

Ověřovatelé: IvetaSvobodoyá
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