Zápis

z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 23. února 2022, od,19:00 hodin
na obecním úřadě
Přitomni: D.Holková, J. Duíková, R. Juliš. V.Štástka. Z.Hrušová L. Svobodová
omluveni: p.prochrizka
zaháieni zasedání zastupi relstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov by1o zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, ktenáL přivítala přítomné a dále řídila zasedárrí.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svolátro v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1ó.2. do 24.2.2022. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dále z prezenční listiny pfitomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelswq takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zátona o obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů ápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla urěit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a pana Václava St'ástku,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu pani Janu Duíkovou a pana
Václava §t'ástku, zapisovatelku paní Danu Svotrodovou.

K náwhu nebyly vzneseny

žádné pňpomínky.
hlasovat
starostka dala
o návrhu usnesení.

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

ó

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schváiení programu
Předsedající sezniirnila přitomné s návrhem píogramu v souladu s pozvánkou (při|oha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřinov schvaluje následující program 32. zasedání ZOl
1) Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
2) Schválení přogramu
3) lříprava projektové dokumentace kanalizace
4) Uprava Stanov Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Pod Skalkou
5) Dodatek č.7 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem ě.2200126

O

7'1

8)
9)

10)
11)
12)
13)

t4)

Žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Zťuení vécného břemene na poz. parc. é.460117 a 460118
Inventury 2021
Rozpočtová změna č. 1
Cenová nabídka na *ypracování projektu na opravu retenčnínádrže
Příprava rekonstrukce obchodu
Různé
Diskuse
Závér

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

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3) Příprava projektové dokumentace kanalizace
Předsedající představila přítomnltm zástupce frrmy CONFIN Parhrer s.r.o., který se zab;ivá
poradenstvím pro dotačníprogramy, a zástupce firmy Fiala projekty s.r.o,, kteří seznámili
zastupitele s možností čerpat dotaci na kanalizaci. Podrobně je seznámili s dokumentací
technicko-ekonomické studie pro obec Bratřínov. Vzhledem k členitosti územíby byla
kanalizačnísíťbudována jako tlaková s čerpacími stanicemi u každéhoRD, odkud by byla
čerpána splašková voda do kanalizačníchvětví. Systém by byl ukončen mechanickobiologickou ČOV.
Ntásledně byly zodpovězeny dotazy zastupitelů.

Návrh usnesení:
Za§tupitels§o obce Bratřinov bere na vědomí studii proveditelnosti kanalizace v obci
Bratřínov.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení,
K náwhu programu nebyly žádné připomínky.

Výsledek h|asování: Pro
Usnesení č. 3) bylo schváleno

6 Proti 0

Z,drželi

se

0

Bod 4) Úprava stanov Dobrovolného svazk-u obcí svazková škola pod skalkou
Předsedající semámila zastupitele s důvody úprav Stanov Dobrovolného svazku obcí
Svazková škola Pod Skalkou. Pro nejednoznačnost výkladu zněni týkajici se Článku 15
Rozhodovrání per rollam, proto byl pňdáLn bod.8 v nrásledujícím znění:
,,Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá prostou většinou hlasů všech členůSvazku, s výjimkou
rozhodnutí o měně stanoy Svazku, kdy se vyžaduje nejméně dvoutřetinová většina všech
hlasů."

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje úpravu znění Stanov Dobrovolného svazku obci
svazková škola pod skalkou.

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

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Dodatek č.7 ke Smlouvě o nakládání s komunánim odpadem č.2200126
Předsedající předložila zastupitelům dodatek č. 7 ke Smlouvě o nakládání s komuruálním
odpadem č. 2200126, kde dojde k naqíšeníceny zavyviůeníodpadů o 4,5% cožje cca970,-

Kč měsíěně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s dodatkem č.7 ke Smlouvě o nakládání
komunálním odpadem é.2200t26.

s

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno,

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Zádosti o dotace z ro
předsedající seznámila zastupitele sjiž podanými dotacemi z rczpočtu středočeského kraje na
kulturu a workout na hřiště. Dále připral,ujeme ádost o dotaci na rekonsťukci vodámy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřmov souhlasí s podáním žádostío dotace z rozpočtu
Středočeského kraje.
K náwhu nebyly vzreseny

žiádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající předložila žádost
Distribuce, a.s. zastoupenou společností Elektroštika s.r.o.
o ňízeni věcného břemene na poz. puc,č. 460117 a 460118 a souhlas se stavbou el.
distribučníchzařízeri napoz. parc.ě. 49014 a490/6.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se zřízením věcného lrřemene uložení v zemi
kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemcích parc.č. 460117 a 460/18 v kú. Bratřínov pro
stavbu nových pojistkových skříní.
K nálrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování; Pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6 Proti 0

Zdržeti se 0

8) Inventurv 202l
Předsedaiící předložila zastupitelům zprár,u inventarizační komise
vyřazovací protokol č. 21202|.

ze

dne 25.1.2022

a

Návrh usneseníl
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu inventarizační komise ze dne 25.1.2022 a
souhlasí s lyřazovacím protokolem ě. 2/2021,
K návrhu nebyly vzneseny žádné pňpomínky.
statostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 8 bylo schvóleno.

6 Proti 0

Zdrželi se 0

9)

Rozpočtová změna č. 1
Předsedající předložila zastupitelům rozpočtovou změny č.l, kde dojde na straně příjmůk
narnýšení o příjmy za vodnó, vratku dopravrd obslužnost a věcné břemeno, zároveň dojde
k úpravě na straně wýdajů. (při|oha č.3)

Návrh usnesení:

Zastupitel§tvo obce Brařínov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.

K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka da]a hlasovat o návrhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

1

6 Proti 0

Zdrželi se 0

0) cenová nabídka na vypracování proiektu na opravu retenčnínádrže

Předsedající předložila cenovou nabídku na vypracovrá,ní projektu na opravu retenčnínádrže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování projektu na
opravu retenčnínádňe a lyhotovení geometrického plánu pro zápis na katastr
nemovitostí.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 10 bylo schváleno
l

l)

6 Proti 0

příprava rekonstrukce obchodu

Zdrželi se 0

Předsedající seznámila přítomné s postupem pffprav na rekonstrukci obchodu. Stavební
povolení je vydáno, nyní probíhá příprava administrace pro vyhlášení výběrového řizení.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí se zadáním příprav výběrového řízení
odbornému pracovnikovi.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 11 bylo schváleno

6 Proti 0

Z.dňeli

se

0

Bod 12lRůzné
a) Zídost o souhlas s rekonstrukcí chatv ě.ev. 049.
Předsedající předložila žádost majitele chaty ě.ev. 049 o souhlas obce

s rekonstrukcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasi s rekonstrukcí chaty č.ev. 049 dle předložené
dokumentace zpracovanou firmou 2H Projekt s.r.o.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka daia hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 12a) bylo schváleno

Proti 0

Zdňeli

se

0

b)

Škodyzpůsobenévětrem.

c)

Revize dětského hřiště - objednIíny náhíadnídíly pro opralu tunelu, kolotoče a hemí
sesta\T.

d) Příprava Dne dětí bude svolána organizačníschůzka.

e) Termíny plrinovaných akcí.

Zastupitelstvo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 12 b- e ). K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

Bod l3) Diskuse

Bod l4) Závěr
Starostka ukončiia zasedání ZO ve 21:40 hodin,

Přílohy záoisu:
1) Prezenčnílistina
2) ZveŤejnéná informace o konrání 32. zasedáni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtová změna

č.l

Zápis byl ryhotoven dne : 1.3.2022

Zapisovatelka:

Dana svobodová

ověřovatelé:

Jana Duftová
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