Zápis
veřej ného zasedá ní Zastupitelstva obce Bratřínov,

z 35.
konaného dne 14. prosince 2al7, od 19:00 hodin
v hospůdce ,rU Holinkůo'
Přítomni: D.Holková, J' Dufková, R. Juliš, L. Malčánek I. Svobodová

Zaháj ení zasediní zastupitelsfr a

Zasedáni Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která pÍivítalapřítomnéa ďáLe řídila zaseďění.

Předsedající konstatovala, že zaseďéni byio řádně svoiáno v souiadu s $ 91 odst. i
zákona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízent), v platném znění. Informace podle $ 93
odst. 1 zékona o obcích byla na úřednídesce obecního úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.12. do 15.i2.2017. Současně bylazxeřqněna na
uřední desce".
',elektronické

Předsedajíei dale zprezetěnt listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 5 členůzastupitelstva z celkového počtu všech pěti členů
zastupitelstva,takže zasfupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zélkona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Dufkovou a

pana Roberta Juliše,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratfinov určuje ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana
Roberta Juliše, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s náwhem progÍamu v souladu s pozvánkou (příIoha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1\ Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
2) Schválení programu
3) Vyhodnocení místnífotosoutěže
4) Schválení rozpočtu na rok 2018
5) Schválenístřednědobéhovýhledu rozpočtu na roky 20t9 -2a2t

6) Rozpočtová změna č..7 l20l7
7) Zpráva KV a FY za III. čtvrtletíz0l7
8) Nájemní smlouvy
9) Nájemní smlouva rybnik
10) Strategic\ý plán obce
11) Plán zasedání Zo na rok 2018
12) Ruzné
13) Diskuse
14) Závér

K návrhu programu nebyly

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod

3) Vyhodnoeení místnífotosoutěže
Starostka obce seznámila zastupitele a občany s výsledky místnífacebookové soutěže a
předala ceny všem soutěžícím.občanůmpředala vánočnídárek _ kalendiář v1tvořený ze
soutěŽních foto graťrí.

Bod 4) Schválení rozpočtu na rok 2018
Předsedající předloŽila zastupitelům rozpočet na rok 2018, tak jak by1 zveřejněn v návrhu a
vyvěšen v zákonné době ve r^-iwěsce obecního úřadu a na elektronické úřednídesce. Paní
účetnípřečetla rozpočet v plném znění. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. (příloha č. 3)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočet na rok 2018, a to jako vyrovnaný.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Žáďné připomínky.

K náwhu programu nebyly

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4) bylo schváleno

5 Proti 0 Zdrže|ise 0

Bod 5) Schválení střednědobého qúhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021
Starostka obce předloži|a zasblpitelstvu střednědobý výhled rozpočtu na roky 2a19 _ 2021,
tak jak byl zveřejněn v náwhu a vyvěšen v zákonné době ve vývěsce obecního úřadu a na
elektronické úřední desce. Paní účetnípřečetla v),hled v plném znění. (příIoha č. 4)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 _
2021.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5 Proti 0 Zďrželise

Bod 6) Rozpočtová změna č. 712017
Předsedající předložila Zastupitelům
(příloha č" 5)

0

přijetí rozpočtovézměny na záHadě

plnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 12017.

K návrhu nebyly vzneserry

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0 Zďlže|ise

0

Bod 7) Zpráva KV a FV za III. čtvrtletí2017
Předsedající předložila zastupitelům zprávuKV ze dne 8.12. 2017 azprávuFV ze dne 1.12.
2017 za III. čtvrtletí20ll7.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu KV a FV za III. čtvrtlefizafi,

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostk-a dala hlasovat o náwhu usnosení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Nájgmní smloufv
Předsedající předložila zastupitelstvu dalšínájemní smlouly připravené k podpisu, na zákJadě
novýeh geometrických plánů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje nájemní smlouvy č. 29-35/2017

K náwhu nebyly vzneserry

žáďné připomínky.

Starostka da1a hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9'} Náiemní.smlouva rybník
Starostka obce předloŽl'lazastvpitelům smlouvu o nájmu nemovitosti na č.parc. 44126 a |93
s 1/3 vlastníkem č. li 17.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Bratřínov schvaluje smlouvu o nájmu nemovitosti č. 1,117.

K náwhu nebyiy vzneseny

žáófié připomínky.
Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č.9 tryto schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10) Strategický plán obce
Předsedající předložila ke schválení strategický pliín obce Bralřínov (přítoha č. 6).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje strategic\ý plán obce BratřÍnov.

K návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11) Plrín zasedání Zo na rok 2018
Předsedající předložila zastupitelům pLánzasedání na rok 2018. Termíny oblyklé _ středy na
konci měsíce na obecním uřadě a čtrzrtky v hospůdce ,,U Holinků".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje plán zasedání na rok 2018
K návrhu nebyly vzneseny

žáďné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod

12) Různé

a)

Pasport místnícha ostatních komunikací
Předsedající předložila ke sehválení pasport místnícha ostatních komunikací (příloha

c.t).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje pasport místnícha ostatních komunikaci
v obci Bratřínov.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Yýsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č.12 a\ bylo schváleno.

b)

{}

dnešnímrr dni 189 trvale hlášených občanů.

Informace o volbách prezidentaČn - tz. a

e) Pozvánka

0

Zdrželi se

Předpokládaný konečný zůstatek 1.500'000,-Kč

c) K
d)

Proti 0

13.1.2018

26.

a27.7.2018.

na hasičskou valnou hromadu 5.1-2018.

Pozvánka na Bratřínovský masopust _ 10.3.2018.

g) Dětský

den termín 9.6.2018.

h)

Plrínovaná tematická setkrání s dětmi v klubo.mě obecního uřadu.

D

Shrnutí činnostíobecního uřadu zarok2017 (rekonstrukce budovy obecního úřadu,
oprava kapličky, rekonstrukce střechy spcrtcvního domečku na hřišti a další).

j)

Tenisový turnaj Bratřínov x Leěice v Nebušicích.

k) V

roce 2018 bude provedena poslední splátka příspěvku na nástavbu ZŠDavle ve l"ýši
108'000'- Kč.

1)

Starostka obce jmenovitě poděkovala zastupitelům a občanům,kteří se pracovně
podílína činnosti obce, za celoročnípráci.

Bod l3) Diskuse
Pan o. Kopecký - pozval občany na novoročníkoncert dětského souboru Musica Marcato do
záttlku na Dobříši dne 7.1.2018 od 16:00 hodin.
Pan L. Malčrínek- pozval občany na Poslední leč _ myslivecký ples 16.12'2017.

K. Svobodová - uvedla jako zajímavost radarové měření, které prováděla v obci Brďffnov
v říjnu 2017 (pÍílaha 8).

Bod 14\ Závěr
Starostka ukončila zasedání Zo ve 2I :a0 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina

Zveřejněná informace o konání 35. zaseďéni podle $ 93 odst. 1 zákona o obcích
Schválený rozpočet na rok 2018
Schválený střednědobý ýh]ed rozpočfu na roky 2019 - 202l
Rozpočtová změna č. 7 l20l7
Strategický plan obce Bratřínov
Pasport mísfirícha ostatních komrrnikací
8) Radarové měření

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zópis byl vyhotoven dne :

27.

1

2. 201 7

Zapisovatelka: Dana Svobodová

ťil"4-/

ověřovatelé: JanaDuJkovú
Robert Juliš

Dagmar Holkova
starostlra obce Bratřínov

Yj,věšeno:

Sejmuto:

