Zápis

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 30.9.2020, od 19:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, Z. l{růšová, V. Šťástka,J.Duíková, P. Procházka,
L. Svobodová

zaháiení zasedáni zastupitelstv a
Zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a drále fidila zasedání.
Předsedající konstatovala, že za.s,edénú bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. l
zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zrákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bratřinov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 21.8. do 29.8.2020. Současně byla zveřejněna na
,.elektronické uřední desce".
Předsedající dále z prezenčni listiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 7 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelsťva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 ziikona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
PŤedsedajícínawhla určit ověřovateli zápisu paní J,Dufkovou
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

a paní L.Svobodovou,

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

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní ranu DuJkovou
Svobodovou, zapisovatelku paní Danu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

7

Proti 0

a

paní Lenku

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedajicí seznIírnila přítomné s návrhem pťoglamu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastapitelstvo obce Bratřínov schvaluje ndsledujícíprogram 19. zasedání ZO:

I)
2)

Určeníověřovaíelů zapisu, zapisovatele
SchváIení programu
3) Autobusová zastdvka - participativní rozpoěet Středkraje
1) Ndjemní smlouva č. 45
5) Zátlost o odkup čósti pozemku č.parc.460/8
6) Opravy mísíníchkomunikací
7) Rozpočlovó aněna č. 6/20

8)
9)

Dohody o provedení próce ě. 3,4
Různé
10) Diskuse
11) Závěr
K návrhu nebyly vzleseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

7

Proti 0

Zdůeli se 0

Bod 3) Autobusová zastávka - participatir.ni rozoočet Střed, kraje
Předsedající oznámila o výEru dodavatele na akci Aulobusovó zastávka v obci Bratřínov, na
kterou jsme získali finančníprostředky z participativního rozpočtu Středočeského kraje. Dle
směmice č.3/20|6 obce Bratřínov není nutné }ypisovat výběrové řízení. Poptávkou byly
obeslány místnífirmy, o kte4ých je nárn známo, že mají pořebnou kvalifikaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dodavatele stavby autobusové zastávky v obci
Bratřínov firmu pana Klase.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouly o dflo.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

7 Proti 0

Zdržeti se 0

Bod 4) Náiemní smlouva ó. 45
Předsedající předložila novou nájemní smlouvu pro rekreačníobjekt č.e. 68, kde se změnil
maj itel chaty. Záměr pronájmu byl lyvěšen v zákonné lhůtě.

Návrh usnesení:

Zastupite|stvo obce Bratřínov schvaluje nájemní smlouvu č. 45120.

K návrhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Pro 7 Proti 0

Výs|edek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Žádost o odkup části pozemku č.oarc. 460/8
Předsedajicí předloála žádost o odkup čristi pozemku 460/8 majitele sousedního pozemku.
Jedná se o 3'7,5 m2, které má v současnosti v pronájmu.
K návrhu byly vzneseny tlto připomínky - neni v zájmu obce, tuto čast pozemku prodávat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov nesouhlasí s prodejem části pozemku č.parc. 460/8 v kú.
Bratřínov.

2

starostka dala lrlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek h|asováni: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

7 Proti 0

ZdĚeli

se

0

Bod č. 6) Opravy_mjpEreh kolq]Inrkg§í
Předsedající informovala o nutnosti oprav místníchkomunikací v k.ú. Bratřínov. Následně se
zastupitelé k tomuto bodu r.l,jádřili a došlík závěru prozatím práce nezahájit.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Bod č. 7) Rozpočtová změna č, 6/20
Předsedajicí předložila rozpočtovou změnu č. 6/2O. Ieóná se především o navýšení na straně
příjmůo dotaci na volby a úpravu na straně výdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s rozpočtovou změnou č.ó/20,
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomíŇy.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 8) Dohody o provedení práce č. 3.4
Předsedající předložila dohody o provedení prác e é.3 a 4. Tyto dohody se týkají zajištění
voleb.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce

č. 3 a 4.

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

Výs|edek hlasování: Pro
Usnesení č. 8) bylo schváleno

7 Proti 0

Zclňe|i

se

0

Bod č. 9) Různé
a) Převod pozemků od SPÚ
b) Bezúplatný převod vozidla Peugeot
c) Volby do Zastupitelstva Středočeského kaje a Senátu Parlamentu CR
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č, 9 a
žádné usnesení.

Bod č.10') Diskuse

Bod č.1 1) Závěr

-

c) K těmto bodům nebylo přijato

Předsedající ukoněila zasedání zastupitelstva ve 21:25 hodin.
Pfflohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejnéná informace o konáni 20. zasedání podle § 93 odst. l zíkona o obcích
Zápis byl tyhotoven dne

:

5.10.2020
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Zapisovatelka: Dana Svobodová ...............Ý..ry....,...

Lenka svobodová

Dagmar Holková

,

starostktt obce Bratřínol,

Sejmuto:

Vlvěšeno:
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