Zápis

n33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 25. října 2017, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, J. Dufková, R. Juliš,I. Svobodová,
omluveni: L" Malčánek
Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasediní Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou' která přivítala přítomnéa dálre řídila zasedání.

Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. 1
zákona ě' l28l2a00 Sb., o obcích (obecní zŤizení), v platrém znění. Informace podle $ 93
odst. 1 zákona o obcích byla na uřední desce obecniho úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17.10. do 26.t0.2017. Současně byla zveřejněna
na,,elekÍronické úřední desce".
Předsedající dále zprezenčnílistiny pfftomných členůzastupitelstva (příIoha č. 1)
konstatovala, že jsou přítomni 4 ělenové zastupitelstva z celkového počtu všech pěti členů
zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ($ 92 odst. 3 zákanao obcích).

Bo4

1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu slečnu Ivetu Svobodovu a pana Roberta Juliše,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu slečnu lvetu Svobodovou a
pana Roberta Juliše, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vmeseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

4

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení programu
Předsedající sezniámila přítomné s náwhem progÍamu v souladu s pozvánkou (přítoha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesee a navrhla
aktuální projednání v bodě 9) Různé_ souhlasná prohlášaní o vlastnictví nemoviých věcí.

1)
2)
3)
4)

5}

6)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Strategiclrý plán rozvoje obce Bratřínov
Pasportizace komunikací
Rozpočtová změna č. sl20t1
Nájemní smlouva č.parc. 44126 a 193

7)
8)
9)

Dohoda o provedení práce č,. 4 a SlZafi
Poulcízky pro nepracujícídůchodce
Různé

10) Diskuse
1l) Záxěr

K návrhu programu nebyly

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

4 Proti 0

Zdňelise

0

Bod

3) Strateeický plán rozv.oje obce Bratřínov
Předsedající seznámila zastupitele se skutečností,že bez ,,strategického plrínu rozvoje obce"
v podstatě nelze žádat do budoucna o žádné dotace. Zastupitele dále seznámila s internetovým
lyběrem firem, které se zabyvají touto činností.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje vyhotovení strategického plánu rozvoje obce
Bratřínov, a to {irmou CODES CZ.

K

návrhu nebyly vmeseny žáďné připomínky.
Starostka dala hlasovď o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4 Proti 0

7,drželi se 0

Bod 4) Pasportizace komunikací
Starostka obce seznámila zastupitele se skutečností, že je nutné mít zpracovanou pasportizaci
komunikací. Poptávka po zhotoviteli bude provedena z internetu'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje vyhotovení pasportizace komunikací obce
Bratřínov.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 5) Ro?počtová změna č. 5/2017
Starostka obce předloŽilazasúryitelům rozpočtovou změnu ě.5l20l7 (příloha č.3.)

Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu

K náwhu nebyly vzneseny

č..

slzafi.

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení ě. 5 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Nájemní smlouva ě. parc. 44126 4 l93
a) Předsedající seznámila zastupitele s dopisem čj. 16I/17 od2l3 vlastníka pana F.K.'
kteqi je zvýšenim nájemného zač. parc. 44126 a I93 na částku 28.939,- Kč/ročně.
obec tuto částku nemůžeakceptovat.

b)

Dále předsedající seznámila zastupitele s náwhem 1l3 vlastníkapana F.J. který
požaduje zapronájem výše uvedených pozemků strívajícícenu 3.333,-Kč/rok i pro rok
201 8.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce BratřÍnov neschvaluje pronájem pozemků č. parc. 44126 a 193 od?t3
vlastníka pana F.K. za částku 28.939,- Kč/rok Smlouva na pronájem nebude pro rok
2018 uzavřena.

K náwlru nebyly vmeseny

žádnépřipornínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.
Ý';ýsledek

hlasování: Pro

4 Proti 0

Usnesení č.6a) bylo schváIeno.

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo olrce Bratřínov schvaluje pronájem pozemků č. parc. 44126 a 193 od
vlastníka pana F.J. Smlouva na pronájem bude pro rok 2018 uzavřenaza'
stávaiíeí částku 3.333'-Kč/rok.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 6b) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 7) Dohoda o provedení práce č. 4 a 5/2017
Předsedající předložila zastupitelům dohodu o provedení práce č. 4 a 512017.

1/3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohodu o provedení práce č. 4 a 5l2ol7.
K návrhu nebyly vzneseny

Žádné připomínky.

Starostka dala lrlasovat o rrávrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod 8) Poukázkv pro nepracující důghodce
Starostka obce předložilazastllpitelům sezram nepracujících důchodců pro rok 2017' Jedná se
o 38 občanů,poukázka ve výši 250,-Kč. Celková částka 9'500'-Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje, jako předvánoční dárek, poukázky na 250,_Kč
pro nepracujícídůchodce k odběru potravin v místním obchodě. Celková výše 9.500'_
Kč.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9) Různé
a) Předsedající aktuálně zařazqe k projednání pro potřeby zapsání do KN ,,Souhlasné
prohlášení o vlastnictví nemovitych věcí" a to u pozemků č. parc. 266 a267,kdy
souhlasí s existencí osadní chaty č.e. 0l50'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ,,Souhlasné prohlášení o vlastnictví nemovifých
věcío' u pozemků č.parc. 266 a 267, souhlasí s existencí osadní chaty č.e. 0150.

K návrhu nebyly vzneseny

Žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 9a) trylo schváleno.

b)

Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající aktuálné zařazuje k projednání pro potřeby zapsáni do KN ,,Souhlasné
prohlášení o vlastnictví nemoviých věcí" a to u pozemku parc.č. 444130, kde souhlasí
s existencí stavby rekreačníchaty ě.e.57 '

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje n,Souhlasné prohlášení o vlastnictví nemovitych
věcí" u pozemku č.parc. 444Ba, souhlasí s existencí chaty č.e. 57.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 9b) bylo schváleno.

c)

Proti 0

Zdrželi se 0

Proběhly volby do Poslanecké sněmormy Parlamentu ČR ve dnech 20.
2017. Vysoká účastvoličů80%.

all.října

d) Zájezd

do divadla Radka Brzobohatého na představení ,,Tři letušky v Pařtži" dne 20.
řijna2017. Kladné ohlasy a poděkování obci. Na jaře 2018 plánován dalšízájezd do
divadla _ muzikál.

e)

0

Pozvanka na bratřínovský svátek strašidel v sobotu 4. listopadu 20Í7 . Zač,átekv t7:I5
hodin, sraz před obecním úřadem. Připojili se noví občanék vytvoření stanovišť'obec
děkuje * děti budou potěšeny.
Pozvánka na slavnosÍtí rozsvícení vánočního stromu v sobotu 25. listopadu 2017
18:00 hodin. Organizační záležitosti.

v

g)

Pozvánka na Mikulášskou besídku v pátek 8. prosince 20L7 od 18:00 hodin . Zavedení
rezewačnítlosystému pro objednání účastidítěte a balíčku.Podrobné informace jsou
na webových skánkách a vývěskách.

h)

Dotaznil< (podklad pro vyfvoření strategického plánu obce) _ umístěn na webor1ých

stránkách.

i)
Bod

Termí'ny honů

10)

Diskuse

Iveta Svobodová

_ zdaby bylo možréza nevyčerpanéfinančníprostředky SDH z roku 2016

pořídit vycházkové stejnokroje pro ženskédružstvo hasiček.
Starostka obce

-

souhlasné stanovisko.

Bod l l) Závěr
Starostka ukončila zaseděníZo v 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
l) Prezenčnílistina
?) Zvďejněná informace o konríní33. zasedání podle $ 93 odst.
3) Rozpočtová zrněna č.5/2017

Zápis byl vyhotoven dne :

1. 1

1

zákona o obcích

1. 2017

Zapisovatellm: Dana Svobodová

ověřovatelé:

IvetaSvobodová
Robert

Juliš

Mre-'/

Dagmar Hollrová
starostka ob ce BraÍřínov

Vyvěšeno:

Sejmuto:

