Zápis

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 29. dubna 2020, od 19:00 hodin
v klubovně čp.12
Pňtomni: D,Holková, R. Juliš, L. Svobodová,
Omluveni: J. Dufl<ová Z.Hrušová

,,

P.Prochrizka, V.Šťastka

Zaháj ení zasedání zastupitelstva

Zasedáni Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagmat Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedání.

Předsedající konstatovala, že zasedénj bylo řridně svoláno v souladu s § 91 odst. l
zákona č. 12812000 Sb,, o obcích (obecní zřízení), v platném mění. Informace podle § 93
odst. 1 ziá,kona o obcích byla na uřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.4. do 30.4.2020. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dáLle z prezenční listiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatova]a, že je přítomno 5 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usniášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod 1) určeníověřovatelů zánisu a zapisovatele
Předsedajíci nawhla určit ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a paní Lenku Svobodovou,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu pana Roberta Juliše a paní
Lenku Svobodovou, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 2) Schválení proeramu
PŤedsedajícíseznárni|a přítomné s návrhem progíamu v souladu s pozvánkou (při|oha č.2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje následující program 15. zasedání ZO:

1)
2)
3)
4)

Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení přogramu
Informace z Nadace Agrofert
Rozpočtová zména č.2120

5) Zapojení do participativniho rozpočtu kraje
6) Dohoda o pracovní činnosti
7) Yyíazovaci protokol
8) Informace o přijafých opatřeních s Covid- 19
9) Dopady nouzového stavu
10) Ruzné
11) Diskuse
12\ Závér

starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) Informace z Nadace Aqrofert
Starostka informovala přítomné o zamítnuti žádosti z Nadace Agrofert o poskl.tnuti
finančníhopřispěvku na pořízení hasičskéhovozu s cistemou ŠkodaZOO RTHP CAS 25.
Nákup tohoto vozu jsme ubradili ze svých prostředku a luz je již převeden na obec Bratffnov.

Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. 3.
K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení,

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3) byto schváleno.

5 Proti 0

Zdželi se

0

Bod 4) Rozpočtová změna č.2/20
Předsedající předložila rozpočtovou změnu č. 2l20,kde dojde k úpravám na straně výdajů.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov §chvaluje rozpočtovou zménu č.2120.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování; Pro
Usnesení ě. 4) bylo §chváleno.

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5) Zapojení do participativního rozJročtu kraje
Starostka sezrrámila přítomné s podráním projektu na novou autobusovou čekámu do
parlicipativního rozpočtu Středočeského kraje - Můj kraj. Potřebná podpora byla nasbirána a
od 16. května bude spuštěno finritní hlasování. Podle nasbiraných hlasů bude v}.tvořeno
pořadí a na zikladě tohoto žebříčkubudou přidělovány finančníprostředky.

Náyrh usnesení:

2

Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s podáním projektu do participativniho rozpoČtu
Středočeského kraje.

K návrhu nebyly vzleseny žádné pfipomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

5 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6) Dohoda o pracovní činnosti
Starostka předložila dohodu o pracovní čirrnosti č. 6/20.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje dohodu o pracovní činnosti č. ó/20.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky,
starostka dala blasovat o náwhu usnesení,

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

5 Proti 0 Zdřeli se

0

Bod 7) Vyřazovací uElqkql
Starostka předložila protokol o lyřazení křovinořezu, současně omámila niákup nového.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje lyřazovací protokol č. l/20.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č, 6) bylo schvá|eno,

5 Proti 0

Zdrže|i se 0

Bod 8) Informace o ořiiatÝch opatřeních s Covid- 19
Starostka informovala o nákupu a následném rozdáním roušek trvale hlrášeným občanům
obce. Dále se nakoupila dezinfekce, která byla částečně dodrírra do obchodu a probíhá
dezinfekce veřejných prostor.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov souhlasí s rozdáním roušek občanům.
K nár,thu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výs|edek hlasování: Pro
Usneseni č. 8) bylo schváleno

5 Proti 0

Bod 9) Dopady nouzového stavu

Zdrželi se 0

Starostka informovala, že z důvodů vyhlášení nouzového stavu byly zrušeny plánované akce
na I. pololetí roku. Osialy 920 let obce nawhuje přeložit na květen 2021.
O rok se odkládají i Hry bez hranic.
Opatření vlády budou mít dopad i na daňové přijmy, proto starostka navrhuje odložení
plánované rekonstrukce obchodu na podzim 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitels§o obce Bratřinov souhlasí s pře§unem oslav obce na květen 2021
rekonstrukcí obchodu na podzim 2020.

a

s

K náwhu nebyly vzneseny žádné pfipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 9) bylo schváleno

Zdrželi se 0

5 Proti 0

Bod 10) Ruzné

a)

Žádost o gíant na hřiště
Starostka obce předložila zastupitelům možnost požáÁat
sestar.u. Tento grant nepožaduje spoluúčastobce.

l

CEZu o grant na workoutovou

Návrh usnesenil
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje žádost o grant u ČEZu na workoutovou §estavu
do sportovního areálu Bratřinov ve wýši 298,809,50 Kč.
K nál,rhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasováni: Pro 5
Usnesení č. 10a) byto schváleno

Proti 0

Zdrže§

se

0

b) Návrh

c)
d)
e)

f)

na odprodej části pozemku ě.parc,4411u chaty č.ev.14 - narovnání stalu.
Nutnost zaměřit.
Nové webové stránky budou spuštěny 5.5.
Zasazeni stromu na hřišti + zprovozněni tenis. kurtu.
Probihá úprava prostoru před OU.
Vzhledem k suchu apel na šeření s vodou.

Zastupitelstvo obce Bratřinov bere na vědomí bod č. 10 b- f) K těmto bodům nebylo přijato
ádné usnesení.

Bod 11) Diskuse

Bod 12) Závěr
4

Starostka ukončiIa zaxdirlt ZO

ye 21.30 hodin.

Přílohy zápisu
l) Prezenčnílistina
2) Zveřejněná informace o koniiíú15, zasedání podle § 93 odst.
3) Rozpočtovéopaňeni ě.2120

1

zákona o obcích

Zápis byl tyhotoven dne : 5.5.2020
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Zapisovatelka: Dana Svobodová

Ověřovatelé: RobertJuliš
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Dagmar Holková
síarostka obc e Bratř ínov

Sej muto:

