Zápis

ze 40. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 21. června 2018' od 19:00 hodin
v hospůdce rrU Holinků"
Přítomni: D.Holková, R. Juliš,I.Svobodová, L. Malčanek
omluvena: J.Dufková

Zabájení zasedéni zastupite|stv a
Zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmal Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedríní.

Předsedaiící konstatovaIa, že zasedáni bylo řádně svoliíno v souladu s $ 91 odst. 1
zélkona č,. I28/2aO0 Sb., o obcích (obecní zÍízení),v platném zněru. Informace podle $ 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřednídesce obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 ďÍ7i, a to od 13.6. do 22.6.2018. Současně byla zveŤejněna na
úřední desce".
',elektronické
Předsedající dále zprezenční,listinypřítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovďa, že jsou přítomni 4 členovézastupitelstva z celkového počtu všech pěti členů
zastupitelstva,takŽe zastupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zíkona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedaiící nawhla určit ověřovateli zápisu slečnu Ivetu Svobodovou a pana Roberta Juliše,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu slečnu Ivetu Svobodovou a
pana Roberta Julišeo zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení'

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

4

Proti 0

Zdrželise 0

Bod 2) Schvalení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem proglamu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce.

1)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
2') Schválení programu
3) Zpráva KV a BY zall2018
4) Rozpočtová změnač. 3/2018
5) Schválení pasportu místníchkomunikací
6) Zádost o dotacize Středočeského Fondu obnovyvenkova
7) Souhlas s děIením pozemku parc.č.st.45/1
8) Záďost o prominutí poplatku
9) Různé
10) Diskuse
|1) Závér

K náwhu programu nebyly

Žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

Bod

3) Zpráva

KV a FV

4 Proti 0

pa Il2018

Předsedající předložila zastupitelům zprávu
2aI8 zal. čtvrtletí2018.

KV

Zdň.elise

0

ze dne 15.6.2018 a zprávu

FV ze dne

14.6.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu KV ze dne 15.ó.2018 a zpráva FV ze dne
14.6.2018 zal. čtvrtletí2018o a to bez výhrad.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
náwhu
usnesení.
Starostka dala hlasovat o

Výstedek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) Rozpočtová změna č. 3/2018
Předsedající předložila Zastupitelům přijetí rozpočtové změny č. 3/2018 (příloha č. 3).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2018.

K návrhu nebyly vzneseny

Žádné připomínky.
usnesení.
o
návrhu
hlasovat
Starostka dala

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

4 Proti 0

Zdržel.i se 0

Bod 5) Schválení pasportu místníchkomunikací
Předsedající předloŽila pasport místníchkomunikací lyhotovený firmou PasProRea s.r'o.
vyhlášky o zaŤazení pozemních komunikací v k.ú.
Zároveň předkládá návrh
''veřejné
Brďřínov do kategorie místníchkomunikací".

Návrh usnesení:
5a) Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje pasport místníchkomunikací obce
Bratřínov ryhotovený společnostíPasProRea s.r.o. Zmocňuje společnost PasProRea
s.r.o.' zastoupenou jednatelem společnosti Michalem šustkem, aby obec Bratřínov
zastupoval při stanovení místníúpraly provozu na poz€mních komunikacích dte $ 77
zákona č.361/2000 Sb., o proYozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů.

K náwhu nebyly vzneseny

žádttépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 5a) bylo schváleno

Proti 0

Zďrželise

0

Návrh usnesení:
5b) Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje návrh nrveřejné vyhlášky
pozemních komunikací v k.ú. Bratřínov do kategorie místníchkomunikací".

K návrhu nebyly vzneseny

o

zaÍazeni

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č.5b) bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnov}'venkova
Předsedající iďormovala o slnrtečnosti' Že Středočeský kraj pŤiznalkaždésvé obci dotaci, kde
obec po požáďánt obďrží 1.000,-Kč na jednoho trvale hlášeného občana. V našem případě se
jedná o 188.000'-Kč. Tento příspěvek ze Středočeského kraje bude využítna krytí spoluúčasti
jižzískarÉdotace od MMR na opravu MK3 v obci Bratřínov - místníčást U zastitvky (otočka
autobusů).

o

výběrovém Ťízeru na dodavatele, ktery bude
provádět zmíněnou opravu otočky autobusů. Předložila zadávací dokumentaci věetně návrhu
Předsedající zároveřl podala informace
smlouvy o dílo.

Návrh usnesení:
6a) Zashtpitelstvo obce Bratřínov schvaluje pažádání dotace ve výši 188.000o-Kč ze
Středočeského Fondu obnovy venkova z zároveí schvaluje její využitína částečnékrytí
spoluúčastizískanó dotace od MMR na opravu MK3 v obci Bratřínov _ místníčást U
zastávky (otočka autobusů).

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

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

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
6b) Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zadávací dokumentaci na neinvestičníakci
pro veřejnouzakázka malého rozsahu na stavební práce, opravu místníkomunikace
parc.č. 662 a óó3 v kú. Bratřínovn a to včetně Smlouvy o dflo, která je nedíInou součástí
s tím, Že zadávacííÍzeníbude vyhlášeno během měsíce července 2018 a realizace
stanovena do 15.10.2018.

K náwhu nebyly vznesony

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

Proti 0 Zdrželise 0

Bod 7) Souhlas s dělením pozemku parc.č.st. 4511
Předsedající předložila geometrický plan ě.621201,8 ze dne 31.5.2018' kteý je dalšímkrokem
nutným kzapsáníhasičskézbrojnice do KN.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dělení pozemku
geometrického plánu č,.6212018 ze dne 31.5.2018.

K návrhu nebyly vzneseny

č. parc. st. 4sl1

dle

žáďné připomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8) Žádost o prominutí poplatku
Předsedající předložila dopis č. 110/18' kterým žádá majitel rekreačních objektů č.e. 100
a 108 o prominutí poplatku za popelnice.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Bratřínov schvaluje prominutí poplatku za popelnice pro č.e. 100 a
108 pro rok 2018.

K náwhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.8) bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9) Různé
a) Pozvánka na vysvěcení kapličky v Bratřínově _ neděle 22.7.2018.

b)

Poděkoviání úěastníkům,,Herbez hranic"' které se konaly ve Hvozdnici.

c) Volby

do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018.

d) Uzavírka silnice do Čisovic od26.6.

do 30.6. 2018.

e)

Rozbor vody - hřiště, voda je vyhovující- pitná.

0

Yýzvaobčanůmk šetření vodou.

Bod 10) Diskuse

Bod 11) Závěr
Starostka ukončila zasediniZo ve 19:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Zveřejněná informace o koniíní40. zasedáni podle $ 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtová změna č.312018

Zápis byl vyhotoven dne : 26' 6. 2018
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Zapisovatelka: Dana Svobodová

ověřovatelé: IvetaSvobodová
Robert Juliš
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,,/

Dagmar Holkova
Bratřínov
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Seimuto:

Vyvěšeno:
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