Zápis

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 28.8.2020, od 19:00 hodin na obecním úřadě
PŤítomni: D.Holková, R.Juliš, Z. Hrušová, V. Šťástka,J,Dufl<ová, P. Procházka,
Omluveni: L. Svobodová
Zaháj ení zasedání zastupitelstva

Zasedéni Zastupitelstva obce Braťínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasediiní.

Předsedající konstatovala. že zasedánl bylo řadně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zikona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. l zákona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Brařinov zveřejněna v souladu

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.8. do 29.8.202O. Souěasně byla zveřejněna na

,,elektíonickéúřední desce".
Předsedající dále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích),

Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zaoisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana R. Juliše a pana V. Šťástku,zapisovatelku
paní D. Svobodovou.

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

Núvrh usnesení:
Zastupitelstýo obce Braířínov určuje ověřovateli 4típisu pana Roberta
Vóclava Ší'ástku,zapisovatelku paní Danu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Julše a

pana

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedající sezrrrá,rnila přítomné s náwhem píogramu v souladu s pozviá,nkou (přítoha č. 2)
předanou členůmza§tupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ndsledujícíprogram 19, zasedání ZO:

1) Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
2) Schvólení ploglamu
j) Výběr dodavatele - tenisové hřště

4) Dohoda mezi obcemi o zajštěníprovozování veř. pohřebště
5) Ro4ločtová změna č. 5/20
6) Vyjádření ke stavbě malé vodní nódňe v Bratřínově
7) Vyjódření ke kócení dřevin

8) Různé
9) Diskuse

10) Zóvěr
K náwhu nebyly vzrreseny

žiádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

ó

Proti

0

Zdňelj

se

0

Bod 3) VÝběr dodavatele - tenisové hřiště
Předsedající onírnlla o výběru dodavatele ta akci Veřejné tenisové hřiště pro pasivní i
alaivní odpočinek v Bratřínově. Dle Směmice č.312016 obce Brařínov k veřejným zakázkám
malého rozsahu není nutné Ýypisovat výběrové řízení. Se souhlasem přítomných zastupitelů
bylo lrybírráno z internetových nabídek. Pro qýstavbu tenisového krrrhr byly porovniány
nabídky ťrrem Wilson, Sibera systém a Knortenis a pro stavbu oplocení nabídky firem
Pilec§ý s.r.o., Petr Kraif a Pletiva Dobry.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo otrce Bratřínov schvaluje dodavatele na akci,,Veřejné tenisové hřiště pro
pasivní i aktivni odpočinek v Bratřínově" firmu SIBERA SYSTÉ,M s.r.o. a firmu Petra
Kraifa. Tito dodavatelé byli vybráni na základě pffznivó ceny a kladných referencí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dflo.
K náwhu nebyly vzrreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o rrávrhu usnesení,

Výsledek hlasováni: Pro
Usneseni č. 3 bylo schváleno

6 Proti

0

Zdrželi se

0

Bod 4) Dohoda mezi obcemi o zaiištěníprovozování veř. pobřebiště
Předsedající oznunila přítomným, že každá obec má nově zákonnou povirmost mít smluvně
ošeťenémísto pro případ zajišťovánísociálního pohřbu. Protože obec Bratřínov nemá vlastní
hřbitov, poádala o pronájem jednoho umového místa obec Hvozdnici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s Dohodou mezi obcemi o zajištěníprovozování
veřejného pohřebiště mezi obcemi Bratřínov a Hvozdnice a pověřuje staro§tku obce
jejim podpisem.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala h]asovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti

0

7dňeli se

0

Bod č, 5) Rozooětová změna č. 5/20
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č, 5/20. Jedná se především o navýšení na stíaně
příjmůo kompenzačníbonus v souvislosti s krizovýTni opaťeními v souvislosti s výskytem

koronaviru SARS Cov-2 ve výši 245 ťs. Kě. Tlto ťrn. prosťedky budou použity na § 6171.
Na straně výdajů dojde k úpravrám dle skutečnóho čerpání.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č. 520.
K náwhu nebyly vzrreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o nál,rhu usnesenl.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod ě. 6) Vťr{dření ke stavbě malé vodní nádrže v Braťínově
Předsedající předložila ádost o vyjádření obce Braťínov ke stavbě malé vodní nádrže na poz.
parc.ě, 532/4,532117 a 532/|8 v k.rl. Braťínov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou malé vodní nádrže v Bratřínově na poz. parc. č.
53214,532117 a 532/18 dle předložené projektové dokuneniace ryhotovené íirmou
Agroprojekce Litonyšl s.r.o,
K náwhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7) Vviridření ke kácení dřevin
Předsedající předloála žádost o pokrlcení dřevin v souvislosti s výstavbou malé vodní nádrže.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov §ouhlasí

§

polácením dřevin.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

ó Proti 0 fiňe§ se

0

Bod č. 8) Různé
a) Akce pořádané obcí
Předsedající předložila návrh na zrušení všech akcí pořádaných obcí do konce roku
z důvodůnejasné vývojové situace šření koronaviru Covid-l9.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s rušením všech akcí pořádaných obcí do konce
roku z důvodůz nepříznivého vývoje šířeníkoronaviru Covid-l9.

K náwhu nebyly vzreseny

žádné připomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek h|asování: Pro ó Proti
Usnesení č. 8a) bylo schváleno

b)

c)

d)

0

Zdrželi se 0

Informace z exkurze Malá Haní - odpadové hospodii,řství.
Popisky soch.
Připrava voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje.

zastupitelstvo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 8 b
žádné usnesení,

-

d)

k

těmto bodům nebylo přijato

Ť@
Bod č.10) Závěr
Předsedající ukončila zasedáni zastupitelsfua ve 20:35 hodin.

přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveíejněná informace o konáni 19.
Zápis byl ryhotoven dne

:

zasedrá,ní

podle § 93 odst.

Ověřovatel: Robert.Iuliš
václav Šťástka

^i
W
Dagmar Holková

Vyvěšeno:

/8,

q,

obcích

íuJ

4,9.2020

Zapisovatelka: Dana Svobodová

1 ziákona o

Lltq

--

starostka obce Bratřínov

Sejmuto:

4

