Zápis

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne27.Iistopadu 2019, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Dufkovr! R. Juliš, P, Prochazka, V. Šťástka,Z. Hrušová
Omluven: L. Svobodová
Zaháj enl zasedání zastupitelstva

Zasedini Zastupitelstva obce Braťínovbylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagrnar Holkovoq která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.
Předsedající konstatovala, že zasedáni bylo řridně svoliáno v souladu s § 91 odst. 1
zákana ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní dízení), v platném arění, Informace podle § 93
odst, 1 zrá,kona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Brařínov zveřdněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, ato od 20.11. do 28.11.2019, Současně byla zveřejněna
na ,,elektronické úřední desce".
Předsedající déÁe z prezsnčrlt listiny přítomných členůzastupitelstva fuřiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitel§tva z celkového poětu všech sedmi ělenů
zastupitelstv4 takže zastupitelstvo je usniášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 1) Určeníověřovatelů ápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla uťit ověřovateli ápisu pana Y áplava Štastkua pana Roberta Juliše,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Brařínov určuje ověřovateli zápisu pana Václava Št'á*tko a pana
Roberta Juliše, zapisovatelku paní l)anu Svobodovou.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení,

Výsledek htasování: Pro
Usnesení č. l) bylo schváleno.

6

Proti 0

Zdňeli

se

0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající seanámila přítomné s níwhem píogramu v souladu s pozvánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce.

1)

Určeni ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
OZY o místnímpoplaXku ze psů
4') OZY o místnímpoplatku za komunální odpad
5) OZV o zákazu spalování rostlinných materiáIů
6) Nájemní smlouva č. 41
7) Inventury 2019
8) Návrh rozpočtu 2020
9) Poukázky pro nepracujícídůchodce
10) Mikulášslaá besídka
11) Dohody o provedení práce

2)
3)

1

12) Různé
13) Diskuse
14) Zálér

K návrhu programu nebyly ždnépřipomínky,
starostka dala hlasovat o náwhu usneseni.

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) OZV o místnímpoplatku ze psů
Předsedající předložila návrh obecně závazné lyhlášky č. 3l2O1,9 obce Bmřínov o místrúm
poplatku ze psů" ktery je nutno přijmout na zrákladě novely zákona č, 56511990 Sb., o místních
poplatcích, ve zrění pozdějšíchpředpisů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje Obecně závaznol vyhlášku obce Bratffnov č.
3i2019 o místnim poplatku ze psů.
K ruiwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno.

6 Proti 0

Zddeli

se

0

OZV o místnímpoplatku za komunální odpad
Z důvodu novely zákona č.565/1990 Sb. předloála předsedající i lyhlášku o místním
poplatku za píoýoz systému shromažďování, sběru, přepravy, ťídění,využívénia
Bod

4)

odstraňování komunálních odpadů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje OZV é. 212019 obce Bratffnov o místním
poplatku za píovoz sysíémushronažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálnich odpadů.
K náwhu nebyly vmeseny 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) OZV o zakazu spalovrání r9stlinných materiri,lů
Předsedající předložila nálth obecně ávazné lyhllíšky č.1/2019 obce Bratřínov, kterou se
stanoluje zíkaz spalová,rú suchých rostlinných materiáů v obci.

Návrh usnesení:
Zastupitelsfvo obce Bratřínov schvaluje Obecně závaznol vyhlášku obce Bratřínov č.
1/2019 , kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci.

K náwhu nebyly vzreseny ádné pfipomínky.
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starostka dala hla§ovat o náwhu usnesení.

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

6 Proti 0

ZdĚeli

se

0

Bod 6) Nájemní smlouva č. 4112019
Předsedající předložila novou nájemní smlouvu na pronájem pozemku č. parc. 430 a 269.
Záměr pronájmu byl qvěšen v zakonné lhůtě.

Návrh usneseni:
ZO obce Brařínov schvalde nájemní smlouvu č. 4IlI9 a pověřuje starostku jejím
podpisem.

K náwhu nebyly vzreseny žádné připomínky.
Staros&a dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

6 Proti 0

ZdÉeli se 0

Bod 7) Inventury 2019
Předsedající předložila plán inventw 2019 a jmenovánú říčlennéinventarizačníkomise.
Starostka obce T,rydává příkaz k inventurrám. Proškolení inventarizačníkomise proběhne dne
6.I2.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje jmenování inventarizační komise a plán
inventur 2019.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Nál,rh rozoočtu na rok 2020
Předsedající předložila v plném znění náwh rozpočtu obce Braťínov na rok 2020. Projednán
po jednotlivých položkách. (přiloha č. 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh rozpočtu na rok

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

6 Proti 0

Bod 9) Poukázkv pro neoracujícídůchodce

Zdrželi se 0

2020o

jako ryrovnaný.

Předsedající předložila zastupite|ům semam nepíacujícíchdůchodcůpro rok 2019. Jedná se o
37 oběanů, poukazka ve \.ýši 250,-Kč. Celková částka 9.250,-Kč,

Návrh usnesení:
Zestupitelstvo obce Bratffnov schva|uje, jako předvánoční dáre§ poukázky v hodnotě
250,- Kč pro nepracující důchodce k odb ěru zboži v mi§tním obchodě. Celková výše
9.250,- Kč.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hla§ovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod l0) Mikulášská besídka
Předsedající předložila zastupitelům seznam 41 dětí trvale hlrášených v obci Bratřínov do
let. Na Mikulášskou besídku dne 13.12.2019 navrhuje pro tyto děti zakoupit balíčky
v hodnotě 150,- Kč/kus. Pro ostatní dětije zaveden rezervačnísystém přes intemet. Na
vystoupení je objednrirro Hudební divadlo Hnedle vedle.
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Návrh usneseni:
ZO Bratřínov schvaluje zakoupení mikulášských balíčkův hodnotě 150,- Kč/kus pro
trvale hlášené děti v obci Bratřínov. Program zajisti Hudební divadlo Hnedle vedle.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 10) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Dohody o provedení práce
Starostka obce předložila zastupitelům dohody o provedení práce é.5,6,712019.

Bod

1

1)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohody

o

provedení práce č.5,6,712019.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 11) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod i2) Ruzné

a) Oprava obchodu v roce 2020
Předsedající předložila cenové nabidky na opralu obchodu v roce 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitel§tvo obce Bratřínov souhlasí s cenovýni nabídkami.
K návrhu nebyly vmeseny žádné připomtnky.
starostka daia hlasovat o náwhu usnesení.
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Výsledek hlasováni; Pro 6
Usnesení č. 12a) bylo schváleno.

b) Rozoočtová zněna

Proti 0

Zdrželi se 0

ě.6

Předsedající předložila návrh rozpočtové zrrrěny č.6,ktsrá se tyká záúohy na nákup materiálu
na plánovanou opravu obchodu v roce 2020, Vl,r,r:žity budou volné prosťedky z oplaw
hasičskézbrojnice.

Návrh usnesení:
ZO obce Brařínov souhlasí s rozpočtovou změnou č. 6.
K náwhu nebyly vzreseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 12b) bylo schváleno

Proti 0

Z,drželi

se

0

c)

Norní zaměstnanec obce
Předsedající seznímila přítomné s nutností zaměstnat jednoho pracovníka od 1aru2020.

Návrh usnesení:
ZO obce Bratřínov souhlasí s vytvořením jednoho pracovniho místa.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 12c) bylo §chváleno

Proti 0

Z,drželi

se

0

d) Přiietí dotace

z rozoočtu Středočeského kraie
Předsedající informovala přítomné o schválení dotace z rozpočtu Sťedočeskéhokraje na

výdaje způsobenélokální záplavou ze dne 6.6.2019.

Návrh usnesení:
ZO Bratřínov schvaluje přijetí dotace z rozpoětu Sťedočeskéhokraje ze §tředočeského
F'ondu hejtmana a zmírněnínásledků živelních katastrof ve výši 114.000,- Kč a pověřuje
starostku obce podpi§em §mlowy.
K nívrhu nebyly vzneseny žídnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o ruívrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro ó
Usnesení č. 12d) byto schváleno

Proti 0

e) Přijetí dotace

Zdrželi se 0

z rozpočtu Sfredočeskéhokraje
Předsedající informovala přítomné o schválení dotace z Programu 2017 -2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Sředočeského kraje ze SťedočeskéhoFondu obnovy venkova na výdaje
spojené s opravou komunikace Ke studni.

Návrh usnesení:
5

ZO Bratřínov schvaluje přijeti dotace z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze §tředočeského Fondu obnory venkova ve výši
188.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouly o poskytnutí dotace.
K návrhu nebyly vzneseny žádné pňpomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro ó
Usnesení č. 12e) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

f)

Dle nové legislatily máme nevyholující webové stránky. Nutno vltvořit nové.

g)

Cenová nabídka - dotace stromy

h) Brigáda
h)

a slavnostní

Valočnítvořeni

s

rozsvícení vánočního stromu 30,1 1.2019

dětmi 15.12.2019.

ch) Předvánoční zasediiní U Holinků 18.|2.20t'9.

Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod

ádné usnesení.

č. 12 e- ch) K

těmto bodům nebylo přijato

Boď!3)!*"
Bod 14) Závěr
Starostka ukoněila zasedání ZO v

21

:40 hodin.

přílohv zápisu:
1) Prezenění listina

2) Zveřejnéná informace o konání 1 1. zasedání podle § 93 odst. 1 zri.kona o obcich
3) Návrh rozpočtu na rok 2020

Zápis byl vyhotoven dne : 5.12.20l9

t{/r|

Zapisolatelka: Dana Svobodová

ověřovatelé: václavšťóstka

Ý,l,

Roberí Juliš
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staf ostka obce Bratřínov
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