Zápis

z 26. veřejnóho zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 26.5.202'l,, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
PŤítomni: D.Holková, R.Juliš, P. Procházka, L. Svobodovr! V. Šťástka,J.Duíková
Omluveni: Z. řlrušová

zaháiení zasedráni zastuoitelstva
Zasedán Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:05 hodirr starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatovala, žs zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zékona č. 12812000 Sb., o obcich (obecní zřízení), v platném zněni. Informace podle § 93
odst. 1 zrákona o obcich byia na úřednídesce Obecniho uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.5. do 27,5.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dále z prezenéni listiny přítomných čienůzastupitelstva (příloha č. l)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového poětu všech sedmi členů
zasfupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášenjschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrh]a určit ověřovateli zápisu pana J.Dufkovou
zapisovatelku pani D. Svobodovou.

a pana

V.Šťáístku,

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

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Braířínov určuje ověřovateli x,ápisu paní ranu DuJkovou a pana
vúclava st'tistku, zapisovatelku paní Danu suobodovou.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schváleni 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.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ndsledující program 26. zasedóní ZO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

UrčeníověřovatelŮ zópisu, zapisovatele
Schválení programa
Závěreěný účetobce za rok 2020 a zpróva
Odsouhlasení účetníuívěrky za rok 2020
Zpráva FV a KV za 4.Q 2020
Rozpočtovó aněna č.2/21

o

1

pře4koumání hospodaření

7) Dodalek č.11 ke smlouvě o ZVS ve veřejné linkové dopravě
8) Sportovní areál
9) Autobusová zastávka
10) Různé
II) Diskuse
12) Závěr

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Závěrečný účetobce za rok 2020 a zpráva přezkoumriní hospodařeni obce za rok 2020
Návrh závěrečného úětu obce za rok 2020 věetně zptávy o přezkoumání hospodaření za rok
2020 by| vyvěšen v zákonné době.
Přezkoumání provedli pracovníci odboru kontroly Sťedočeskéhokraje, a to ve dnech
6.|0.2020, kdy proběhl dilčíaudit, adne27.4.2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s celoročnímhospodařením obce Bratřinov a
§chvaluje Závérečnýúěet obce Bratřínov zl rok 2020 včetně Zprály o přezkournání
hospodaření za rok 2020 ze dne 27.4,2021, a to bez wýhrad.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné pfipomínky.

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek h|asování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Odsouhlasení účetnízávěrkv za rok 2020
Předsedající předložila účetníávěrku za rok 2020 -Yýkaz ziskl a ztráty, Rozvahu a Přílohu.
Učetníobce předložila k odsouhlasení wýsledek hospodaření za rok 2020, zisk 657.85ó,88 Kč

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje bez výhrad účetnizávěrku za rok 2020 včetně
výsledku hospodaření za rok 2020 se ziskem 657.856,88 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Zpráva FV a KV za 4.0 2020
Předsedající předložila zprálu FV ze dne 15.4. a KV ze dne 23.4.2021 za 4.Q 2020,

Návrh usnesení:

Za§tupitel§tvo

obce Bratřínov bere na vědomí zprál,rr

FV

a

I§

za 4. štvrt|etí2020-

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdůeli se 0

Bod č. 6) Rozpočtová zlěna č.2/21
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č. 2121, kde dojde k naqíšenípřijmů za lůivéri'i
tenisového kurtu a o kompenzačníbonus a k úpravě výdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č.2/21

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.

starostka dala hlasovat o rřívrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 6 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod ě. 7) Dodatek č.14 ke smlouvě o ZVS ve veřejné linkové dopravě
PŤedsedajícípředložila dodatky č. 14 ke smlouvrám o závazku veřejné služby ve vďejné
lirrkové dopravě na linlf/ č. 314 a 449 na období do konce rofu202l.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření dodatků č. 14 ke smlouvám o závazku veřejné
služby ve veřejné dopravě v systému Pražskéintegrované dopraly na roky 2010 až 2024
uzavřené podle zákona č. 11111994 Sb.o o silničnídopravěo ve znění pozdějších předpisů
QinkaPID ě.314a449).
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdržefi se 0

Bod č. 8) Sportorrrú arefl
Předsedající předložila noqý provozní řád tenisového kurhr a ceník za jeho užívání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s provozním řáden tenisového kurtu včetně
ceniku za jeho tůilánL
K náwhu nebyly vzneseny

žrádné pŤipomínky.

stmostka dala hlasovat o rráwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č.9) Autobusová zastrivka
Předsedající sezrámila přítomné se stavem pmcí na nové autobusové zxávce, Původní
smlouva nebyla ze strany vybraného dodavatele podepsána, dalšíoslovená firmajiž nemá o
lwto zakéuktt zájem. Starostka obce navrhuje zadat zakrázku napřímo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov rušívýběr dodavaúele stavby autobusové zastávky ze dne
30.9.2020 usnesení č. 3/20. Navrhuje o§loyit íirmu PKP stav. s.r.o. se žádostío zasláni
cenové nabídky.
K nál,rhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o rrávlhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 10) Různó
a) Pozvánka na pochod dne 5.6.202l,
b) Jednání s pozemkorlý úřadem dne 10.6. poz parc.č.428.
c) Uprava doprar.rrího značení- žéÁosto sníženírychlosti v obci.
d)

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 10 a-c ) K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

ŤllčJ-trlj§tuE
Bqd ]i-LDZá],ěr
Předsedajicí ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:50 hodin.

Pří]ohy zánisu:
l) prezenčnílistina
2) Zveřejněná informace o konání 26. zasediní podle § 93 odst.

4

1

zákona o obcích

Zápis byl vyhonlyen dne

:

1.6.2021

Zapisovatelka: DanaSvobodová

tt,l Í

úťbý/V//

OvéítltateI: JanaDuíkuvú
váctav Šťástka

Z-= 'z

Dagmar Holková * starostka obce Braňínov

Vyvěšeno:

Sejmuto:

