Zápis

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 18. prosince 2019, od 19:00 hodin
v hospůdce,U Holinků"
Přítomni: D.Holková, J. Dufková, R. Juliš, L. Svobodová, P.Procháak4 Z.Hrušová
V.Šťástka

Zahájení zasedriní zastupitelsťva
Zasedáni Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v i9:l0 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která pňvítala přítomné a dále řídila zasedá,rrí.

Předsedající konstatovala, že zasedíni bylo řádně svoliino v souladu s § 91 odst. 1
zikona č. 12812000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění. Informace podle § 93

odst. 1 zákona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1 1,l2. do I9.I2.2OI9. Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické uřední desce".

Předsedající dále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 7 členůzastupitelsfva z celkového počtu všech sedmi členů
Zastupitelstva, takže Zastupite]stvo je usnášenischopné (§ 92 odst. 3 zrákona o obcích).

Bod l ) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a paní Zlzartu Hrůšovou,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a paní
Zuzanu Hrůšovou,zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

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

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

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proqramu
Předsedajicí seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvifurkou (příloha č, 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 12, zasedání ZOz
/) Určeni ověřovatelů zápisu, zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočet na rok 2020
4) Rozpočtová zména é,7/2019

5) Zpráva KV a FV za III. čtvrtletí2019
6) Kupní smlouva na hasičský vůz s cisternou
7) Odměna zastupiíelů od 1,1.2020
8) Různé
9) Diskuse
10) Závér

K návrhu programu nebyly žadnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Schváleni rozpoětu na rok 2020
Předsedající předložila zasfupitelům rozpočet na rck 2020, tak jak byl zveřejněn v níwhu a
lyvěšen v ziákonné době ve qivěsce obecního uřadu a na elektronické uřední desce. Paní
účetrdpřečetla rozpočet v plném zrrění. Rozpočet byl sestaven j ako vyrovrraný. (přiloha č. 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Brařínov schvaluje rozpočet na rok 2020, a

to

jako vyrovnaný.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

K náwhu progamu nebyly žádné připomínky.

Pro 7 Proti 0

Výs|edek hlasování:
Usnesení č. 3) bylo schváleno

Zdrželi se 0

Bod 4) Rozpočtová změna č. 7/2019

Předsedající předložila zastupitelům přijetí rozpočtovézměny
(přfloha č.4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu

na

zIákladě plnění.

ě, 7/2019.

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

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

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Zpráva KV a FV za III. čtvrtleť2019
Předsedající předložila zastupitelům zprál,u FV ze dne 6.12.2019 a zprávlKY ze dne 10.72.
2019 zallI. čhrrtletí2019,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zpnivu FV a KV za lII. ětvrtletí 2019.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 5 bylo schváleno.

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Kuoní smlouva na hasičský vůz s cistemou
Předsedající předložila zastupitelům návrh smlouvy na hasičský vuz s cistemou Škoda 706
RTHP CAS 25, Lleqý kupuieme od obce Čisovice.

Návrh usneseni:
ZO souhlasi s kupní smlouvou na hasičský cisternový vůz a pověřuje starostku jejim
podpisem.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7) Odměny zastupitelů od 1.1.2020
Předsedající seznámila přítomné s navýšení odměn zastupitelům o 10% dle novely naiizení
vlády č. 318i2017 Sb.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje od
výkon funkce odměny v následující výši _

1. 1.2020 svým neuvolněným členůmza

§taroštka:

25.775,-Kč
mistostarosta: 23.198,-Kč
předseda výboru/komise: 2.577,-Kč
zastupitel: 1.289,-Kč
členvýboru/komise 400,-Kč.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 7 bylo schváleno.

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Různé
a) Arboristické práce
Předsedající předložila zastupitelům cenovou nabídku na ošetření korun stromů v centru
obce, která bude spočívatv realizaci zdravotniho nebo bezpečnostníInřezu, tzn., že

budou odstraněny suché. napadené nebo nebezpečné větve a bude řešena
koruny stromů.

i

architektura

Navrhuji usnesení

ZO Bratřínov schvaluje cenovou nabidku na řez stromů v lokalitě u kapličky a
pověřuje starostku obce objednáním služb,v.

K

návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 8a) bvlo schvá|eno.

Proti 0

Zdrželi se 0

b)

Předpokládaný konečný zůstatek i.500.000,-Kč

c)

K dnešnímu dni

d)

Pozl,ánka na Bratřínovský masopust

cJ

plánovaná tvořivá dílničkas dětmi na duben v klubovně obecního úřadu.

l)

198 trvale hlášených občanů.

- 21.3.2020.

Shrnutí činnostíobecního úřadu za rok 2019 (rekonstrukce budovy hasičskézbrojnice,
oprava místníkomunikace Ke studni, změna územního plánu, příprava projektových
dokumentací, kromě pořádání tradičníchakcí přibylo sochařské sl,rnpozium, při
kterém vznikla socha dvou bratrů, bohužel jsme se muse]i vypořádat i s lokálními
záplavami a s tínr byla vyhlášena veřejná sbírka).

g) Kalendař

pláLrrovaných akcí v roce 2020. zdfuaznění květrrovýclr oslav obce a hasičů.
Dokončenírekonstrukce hasičskézbrojnice a oprava obchodu potravin.

h)

Starostka obce poděkovala zastupitelům a občanům,kteří se pracovně podílína
činnosti obce, a popřála všem přijemné a klidné prožiti vánočníchsvátků.

Zastupite]stvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 8 bžádné usnesení.

1r

).

K těmto bodům nebylo přijato

Bod 9) Diskr:se
F. .]ankovec
4.I.2020.

,

poděkování za dosavadní spolupráci a pozvánka na hasičskou valnou hromadu

Bod 10) Závěr
Starostka ukončila zasedání ZO ve 21:00 hodin,

4

Přilohy zápisu:
1) Prezenční 1istina
2) Zveřejněná infotmace o konriLrri 12. zasedání podle § 93 odst.
3) Schválený rozpoěet na rok 2020
4) Rozpočtová zména č. ] 12020

1

zákona o obcích

Zúpis bll whotclý-en dne : 23.]2. 20]9

Zapisovatelka:

Dana svobodovčt

ověřovatelé:

Jana Duftová

WJ

Zuzana Hrůšol,á
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ioiro,a

starostka obce Bratř ínov

Lýěšeno:

Sejmulo:
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