Zápis

z 2L. veřejného zasedáni Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 4.11.2020, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, P. Procháuk4, V. Šťastka,L. Svobodová
Omluveni: Z. Ilrůšová, J.Dufková
Zaháj ení zasediání zastupitelstva

Zasedáni Zastupitelstva obce Braťínovbylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmm Holkovou, kíerá přivítala pŤitomné a óa7e řídila zasedéní.

Předsedající konstatoval4 že zasedáni bylo řtídně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
o obcích (obecnt ňizeni), v platném znění, Informace podle § 93
odst. 1 ziákona o obcích byla na uřední desce Obecního úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 28.1 0. do 5.I1 .2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dále z prezenčni listiny pfftomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je pŤítomno 5 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstv4 takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
zél<ona č. 128/2000 Sb,,

Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana R. Juliše a pana V, Šťastkuzapisovatelku
paní D. Svobodovou.

K náwhu nebyly vzneseny

žádné připomínky.
starostka da]a hlasovat o náwhu usnesení.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obee Bratřínov urěuje ověřovateli zú,pisu pana Roberta
Václava St'tistku, zapkovatelku paní Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

5

Proti 0

Julše a

pana

Zdrželi se 0

Bod 2) Schviálení proqramu
Předsedající sezrlámila přítomné s náwhem progŤírmu v souladu s pozvránkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informaci zveřejněnou na úřední desce.

Ndvrh asnesení:
Zastapitelstvo obce Bratřínov schvaluje núsledujícíprogram 21. zasedóní ZO:

1)
2)
3)
4)

Určeníověřovatelů zópisu, zapisovatek
Schvdlení programu
Tenisové hřště
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o uyívoření dobrovolného svazku obcí a
nóvrh Dodatku č. 3 ke stanovám DSO Mníšeckýregion

5) Různé

6) Diskuse
7) Závěr
K níllrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

5

Proti

0

Zdrželi se 0

Bod 3) Tenisové hřiště

předsedající semámila přítomné s postupem prací na rekonstrukci tenisového kurEr.
Vzniknou vícerr:áklady ve qýši 95.560,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s navýšenímceny rekonstrukce tenisového kurtu
o 95.560,- Kč bez DPII.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 by|o schváleno

5

Proti

0

Zdňeli se 0

Bod 4) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vr.tvoření dobrovolného svazku obcí a návrh Dodatku č. 3
ke stanovám DSO Mníšecký region
Předsedající seznámila přítomné s rráwhem Dodatku ě.3 ke Smlouvě o r,ytvoření
dobrovolného svazku obcí a zéttoveň, s náwhem Dodatku č. 3 ke stanovrim DSO Mníšec\ý
region.

K návrhům dodatlců nebyly vzneseny žádnépřipomínky. Před hlasováním dala předsedající
možnost tyjádřit se přítomným. Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o lytvoření
dobrovolného svazku obcí Mnišecllý region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5 Proti

0

Zd,ňeli

se

0

Bod č. 5) Ruzné
{ Žádosti o dotace z MMR
Předsedaj ícísearámila přítomné se ziiměrem po dat žáÁosti o dotace z MMR na opraly
místníchkomrrnikací a workorrtové hřiště.

Návrh usnesení.
a) Zastupitelstvo schvaluje

pod_ání žádosti_s_

názveJm,'IIEKONSTRUKCE
na MMRv rámci programu

MÍsrNÍcHKoMUNIKACÍ v BRATŘÍNoVĚ,.
)

117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně do části A- Podpora
obnory místníchkomunikací. Zastupitelstvo se zároveň zavuuje k případnému
kofinancování získanédotace.
b) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti s názvem ,,WORKOUTOVÉ HŘIŠTňV
BRATRINOVE" na MMR v rámci programu 117D8210 - Podpora obnoqy a
rozvoje venkova, konkrétně do části h- Podpora budování a obnovy míst
aktivniho a pasivního odpočinku. Zastupitelstvo se zároveň zavazuje k
případnému kofinancování získanédotace.

c)

Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasío aby administrace příprary a podání
žádosíi byla zadána odbornému konzultaníovi.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala lr]asovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. Sa,b,c) bylo §chválsno

Proúi 0

Zdrželi se 0

d) Kupní smlouva 12712020
Předsedající předložila přítomným kupní smlouvu na odkup teleforrní kabiny od společnosti
02 Czech Republic a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje kupní smlouvu 12712020 a pověřuje starostku
jejím podpisem.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o rráwhu usnesení_

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5d) bylo schváleno

Proti 0

Z.drželi se 0

e)

Předkupní právo na chatu č.ev. 29 a odorodei pozemku 444129
Obec Brařínov obdržela nabídku na předkupní právo na chatu č.ev.029 a současně žádost o
odprodej části pozemku pod ní.

Návrh usnesení:
Obec Bratřínov se vzdává předkupniho práva na chafu č.ev. 029, Zároveň bude vyvěšen
záměr obce na odprodej pozemku é.parc.444129 na 9m2.
K návrhu nebyly vzrreseny žádné pfipomínky.
starostka dala hlasovat o nál,rhu usnesení-

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5e) bylo schváleno

í) Místnívodovod

Proti 0

Zdňeli

se

0

Předsedající sezniimila přítomné s nabídkou lypracování pasportu místníhovodovodu,

Návrh usnesení:

Obec Bratřínov souhlasí s cenovou nabídkou zpracování pasportu mistního vodovodu.

K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipominky.
starostka daia hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 5e) bylo §chváleno

5 Proti 0

Zdňeli

se

0

Ťd_e_ot_utsture

tsod,č.7) Závér
Předsedajicí ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:35 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejnéná nformace o kontirrí 2l . zasedání podle § 93 odst,

Zápis byl vyhotoven dne
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Zapisovalelka: DanaSvobodová
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Da§mur Holková - starosíkg obce Bratřínov

Sejmufu:

Vyvěšeno:
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