Zápis
z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne29.7.2021, od 19:00 hodin na obecním úřadě
Přitornni: D.Holková, R.Juliš, Z. tlrušov:i; V. Šras*a"J.Dufková, P. Procházka,
L. Svobodová
Zahájení zasedárú zastupitelstva
Zaseóéní Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedrlní.

Předsedající konstatoval4 že zasedimi bylo řádně svoliino v souladu s § 9l odst. l
zákona č. 12812000 Sb., o obcich (obecní zřízení), v platném znění, Informace podle § 93
odst. 1 ákona o obcích byla na uředni desce Obecního úřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dnl, a to od 21 .7 , do 30.7 .2021. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající déůez prezenčn:, listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. l)
konstatovala, že je přítomno 7 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu paní J.Dufkovou
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

a paní L.Svobodovou,

K návrhu nebyly vmeseny žádné pfipomínky.
starostka dala blasovat o návrhu usnesení.

NóvrlLu;ttp;ca!!
Zastupitelstvo obce Braířínov určuje ověřovateli ztípisu paní Janu DuJkovou
Svobodovou, q,apisovaíelku paní Dan u SvobodovouVýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

7

Proti 0

a

paní Lenku

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedaj ícíseznámila přitomné s návrhem píogíamu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou ělenům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Nóvrh usnesení:
Zastupitehtvo obce Bratřínov schvaluje nósledující program 28. zasedání ZO:

1)
2)

Urěení ověřovatelů zópisu, zapisovatele
Schválení programa
3) Nájemní smlouvy č. 46,47,48,49
4) Instalace kamerového systému
5) Změna spolupráce s Jirmou Tertil Eco as.
Q Žádost o prodej pozemků
7) Rozpočtovd změna č. 3

8)
9)

Stavební úpravy domu ěp,29
Různé
10) Diskuse
11) Zóvěr

K návrhu nebyly vzneseny žádné pŤipomíŇy.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 2) bylo schvá|eno.

7

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 3) Nájemní smlouw č. 46,47.48.49
Předsedající předložila nové nájemní smlouvy. Zámér pronájmu byl vyvěšen v zákonné lhůtě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje nájemní snlouly č.46121,47l2L,48121 a

48121.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) byto schváleno

7 Proti 0

Zdňeli

se

0

Bod č. 4) Instalace kamerového svstému
Předsedajicí seznrámila přítomnés důvody instalace kamerového systému. Poté se zastupitelé
postupně k problematice lyjádřili.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov rozhodlo prozatím kamerový systém neinstalovat.
K návrhu nebyly vzíreseny žádné pňpomínky.
starostka dala hl$ovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod ě. 5) Změna spolupráce s firmou Textil Eco a.s
Předsedajíci předložila ruíwh firmy Textil Eco a.s. o změnu podminek vývozu kontejneru na
textil. Dále sdělil4 že se návrh smlouvy řešív rámci regionu.
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 5). K tomuto bodu nebylo přijato žádné
usnesení.

Bod č. 6) Žádost o prodei pozemlQi
Předsedající předložila ždost o odkup pozemků č.pnc.63213,632/7,632/la,632/7l a
341/10 v k,ú. Brařínov.

2

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov nesouhlasí prodejem pozemků č.parc. 63213,63217
632110,63211l a 341/10 v kú. Bratřinov.

,

starostka da|a hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č, 6) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 7) Rozpočtová změna č. 3/2l
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č. 3i21. Jedná se o nal"ýšenína staně příjmůo
kompenzačníbonus, daňové výnosy a úpravu na straně výdajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřinov souhlasí s rozpočtovou změnou č.3/21.
K návrhu nebyly vzneseny žádnépfipomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usneseni č. 7) by|o schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 8} Stavební úpraw domu č!. 29
Předsedající předložila žádost o souhlas se stavebními úpravami domu čp. 29.

Návrh usnesení:
Zastupitels§o obce Bratřínov souhlasí se stavebními úpravami domu čp. 29 dle
projektové dokumenúace ze dne t.6.202l.
K návrhu nebyly vmeseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek h|asování: Pro
Usnesení č. 8) bylo schváleno

7 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod ě. 9) Různé
a) Pfijetí dotace na Zastávku
Předsedající předložila náwh.. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financováni
projektů podanýclr v rámci MUJ KRAJ - participativni rozpočet Středočeského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitel§tvo obce Bratřínov souhlasí s přijetím dotace na zhotovení autobusové
zastávky z rozpočtu Středočeského kraje a souhlasi s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci MŮJ IG.AJ participativní rozpočet Středočeského kraje a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připominky.
starostka dala hlasovat o návrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usneseni č. 9a) bylo schváleno

b)

Proti 0

Zdrželi se 0

Informace o havarijním star,.u místníkomrrnikace č.parc. 634.

c)

Zastupitelstvo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 9 b - c) K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

=dt.toilstuss
Bod č.11) Závěr

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2)

Zveíqnělá informace

Zápis byl l,yhotoven dne

21 :05

hodin.

o konárrí 28, zasedárrí podle § 93 odst. 1 zrikona o obcích

:

6.8.2021

{Á"4J

Zapisovatelka: Dana Svobodovó

Ověřovatel: JanaDuílavó
Lenka svobodová

Dagmar Holková - starostka obce Bratřínoy

Vyěšeno:

Sejmuto:

4

