Zápis
z 29. v eíejnéhozasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 30.9.202t, od 19:00 hodin
v hospůdce U Holinků
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, Z. Hrušová, V. Šťástka,J.Duíková, L. Svobodová
Omluveni: P. Procházka
zaháieni zasedr{ní zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dáe řídila zased.ání.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném aění, Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Brařínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 23.9. do 1.10,2021. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členůzastupitelstva (při|oha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi ělenů
zastupitelstva, takže zash-pitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) určeni ověřovatelů záoisu a zapisovateie
Předsedající navrhla určit ověřovateli zípisu pana R. Jutiše a pana V. Št'ástku, zapisovatelku
paní D. Svobodovou.

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

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zipisu pana Roberta
Vticlava Šťástku,zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

7,dňeli

se

luliše a

pana

0

Bod 2'} Schvalení progamu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem progŤamu v souladu s pozvánkou (pří|oha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesen{:
Zastupitelstvo obce Bratřínou schvaluje ndsledující program 29. zasedán{ ZO:

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

Určeníověřovaúelů aípisu, zapisovatele
Schválení programu
OZY č. 1/21 o stanovení obecního systému odpadového hospodtířství
OZV č. 2/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospod.
Oprava místníkomunikace č. parc.634
Pronójem pozemků

7)

Vyřlzovací protokol

8) Zpráva KV a FV za l.pololetí 202I
9) lo4ločtová změna ě.4

10) Zádost o stavbu garáie
11) Zádost o síavbu kůlny
12) Zádost o stavbu přhtřňku

13) Různé
14) Diskuse
15) Zdvěr

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

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

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) OZV č, 1/2l o stanovení obecního systému odoadového hospodářství
Předsedající předložila návrh nové OZV č. I/21 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s účinnostíod 1.1.2022.

Navrhuji usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje OZV é. 1/21 o stanovení obecního sy§tému
odpadového hospodářství s účinnostíod 1.1.2O22 a pověfuje paní Danu §vobodovou k
zveřejnění v informačním§ystému Sbírky právních předpisů ÚSC a některych
správních úřadů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 lrylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 4) OZV č.2/21 o místnímooplatku za obecní systém odoadového hospodriřství
odpadového hospodářství. Výše poplatku se
na 15. let věku.

o

místnímpopiatku za obecní systém
nemění, jen byla sníženahranice 50o/o úlevy z 18.

Předsedající předložila náwh nové lyhlášky

Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje OZY č.2/2l o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství s účinnostíod 1.1.2O22 a pověřuje paní Danu
Svobodovou k zveřejnění v informačním systému Sbírky právních předpisů ÚSC a
některých správních úřadů.
K návrhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

ó Proti 0

2

Zdrželi se 0

Bod ě. 5) Oprava místníkomrrnikace ě.parc. 634
Předsedající předložila cenovou nabídku na opravu komunikace č. parc. 634 od firmy Šťastný
asfalt s.í.o., se kíerou míme dobré zkušerrosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov §ouhlasí § cenovou nabídkou íirmy Št'astný asfalt s.r.o. na
opravu místníkomunikace ve výši 19ó tis. Kč včetně DPH a pověřuje staro§tku obce
podpisem smloury.
K

ruír,rhu nebyly vzneseny žáÁné připomínky.
starostka dala hlasovat o ruiLwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 6) Pronájem oozemků
Předsedající oznámila zátněr pronajmout pozemky paŤc.č.430a stav. poz.č. 244 v k.i.
Bratřínov za podmínek dle usnesení č. 9124 ze dne 1ó.11.2016. Došlo zde ke změně majitele
chaty,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem ěásti pozemků parc.č. 430 a stav. poz.é.244
v kú. Bratffnov. Záněr bude vyv&en.

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 6) bylo schváleno

6 Proti 0

Z,dželi se 0

Bod č. 7) Vyřazovací protokol
Předsedající předložila lryŤazovací protokol na autobusovou čekárnu.

Návrh usneseni:
Zastupitelstyo obce Bratřínov souhlasí s vyřazením autobusové čekárny z majetku obce.
starostka dala h]asovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdňeli

se

0

Bod č. 8) Zpráva KV a FV za l.pololetí 2021
Předsedající předložila zpnívu KV ze &rc |0.9.2021 a FV ze dne 13.8.2021 za 1 .pololetí

202l.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí zprávu KV a FV za l.pololetí 2021.
starostka dala hiasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8) bylo schváIeno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 9) Rozoočtová změna č. 4
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č. 4, která se týká navlýšení rozpočtu o dotaci na
volby a úpralrr daňových příjmůa zároveň úpralrr na shaně výdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4/21.
starostka dala h]asovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdňeli

se

0

Bod č. 10) Žádost o stavbu garaže
Piedsedající předložila žádost majitele domu čp. 51 o souhlas se stavbou garráže pro osobní
automobily.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se stavbou garáůe na poz. parc. 1918
v kú.Bratřínov dle projektové dokumentace ze dne 20.8.202|.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 10) bylo §chváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. l l) Žádost o stavbu zahradního domku
Předsedající předložila žádost o stavbu zabradního domku na poz. parc.č. 4412 v k.ú.
Bratřínov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se stavbou zabradniho domku na poz. parcv k.ú.Bratřínov dle situačníhoplónku ze dne 3.9.202l.

4412

starostka da|a hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 11) bylo §chváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 12) Žádost o stavbu pří§třešku
Předsedající předložila žádost o stavbu přísřešku o rozměrech 10 x5,5 m na pozemku parc.č.
460lL9 v k.ú. Braťínov.

4

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se §tavbou přístřešku o rozměrech
poz. parc. 460/19 v k.ú.Bratřínov dle situačníhoplánku ze dne 28.7.2n21,

10 x 5,5 m na

starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek h|asování: Pro
Usnesení č. 12) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod ě. 13) Různé

a)

Žádost o stavbu RD. studnv a DČOV na pozemku parc.č. 199/22.
Předsedající předložila žádost o souhlas se stavbou RD, vrtané studny a domovní čistímy
odpadních vod napoz. paíc. ě. 199122 v k.n. Bratřínov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasi se stavbou RI), vríané§tudny a DČOV na
pozemku parc.č.199122 v kú. Břatřínov dle projektové dokumentace.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 13a) bylo schváleno

b)

c)

d)
e)

f)

Proti 0

Zdrželi se 0

Seznámení se stávajícím stavem místníhovodovodu.
Informace z regionu. Problém školstvía kapacit škol. Obec Bratřínov se 7apojí do
projekhr regionální školy.
Seznámení s plánovan]ími opravami - zadéna poptáýka na cenu za projekty.
Pozvánka na akce - 23.10. - zájezd Polsko
6.1 1. - Helloween
27 .1I. , rozsvécení vánočniho stíomu
4.12. - Mikuláš
1 1.12. - adventní trhy v Českých Budějovicích
1 9.12.
- vrárročni dilnička pro děti
Informace o volbách.

Zastupitelswo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 13b
žádné usnesení.

-0K

těmto bodům nebylo přijato

Bod č.l4) Diskuse
- pozvánka za hasiče na Memoriól L.Malčánka dne 9.10. od 1 l .00 hod u rybníka a 30. ]0. nrl
posvícenskou zábctvu.
- dotazy k povrchu íenisového kurtu.
- dotaz na dřevěný domeček na hřišti.
- dotazy k provozu tenisového kurtu a sociálního zařízení.
- dotazy ohledně nákladů pracowtí náplně pracowtíka OÚ .
- dotaz na selqiní příkopů.

-

dotaz na sochy.
dotaz na územníplán.

-

dotaz k nové čelairně.

Bod č.l 5) Závěr
Předsedající ukončila zasedriní zastupitelswa ve 21:05 hodin.

Přilohy ápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejněná informace o koniiní 29. zasedání podle § 93 odst, 1 zrákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne

Zapisovate lka

:

:

7.]0,202]

Dana Svobodová

Ověřovatel: RobertJuliš
yaclav stastka

a^r'

fr-F,

ál;:

Dagmar Holková - starostka obce Bralřínov

Sejmuío:

Vyvěšeno:

6

