Zápis

z 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne27.2.2019, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, P. Proclu2ka, Z. Rychlovská, L, Svobodová, V. Šťástka
Omluveni: J.Dufková
Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedini Zastupitelstva obce Brařínov bylo zahájeno v 19:05 hodin starostkou obce
parri Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a dále řídila zasedéní.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zékona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93
odst. 1 zíkona o obcích byla na úřední desce Obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, ato od I4.2. do 28.2.2019. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".
Předsedající dále z ptezenčnílistiny přítomných ělenů zastupitelstva (při|oha č. 1)
konstatovala, že je přítomno 6 členůzastupitelstva z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 ziikona o obcích).

Bod l ) určeni ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní L.Svobodovou a paní Zlzanl Rychlovskou,
zapisovatelku paní D. Svobodovou,

K návrhu nebyly vzneseny žáďné připomínky.
starostka dala hlasovat o rráwhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupiíelstvo obce Bratřínov určuje ověřovaleli ztípisu paní Lenku Svobodovou a paní
Zuzanu Rychlovskou, zapisovatelku paní Danu Svobotlovou
Výsledek hlasováni: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedající sezniárnila přítomné s návrhem progrírmu v souladu s pozvánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřer{ní desce,

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje ndsledujícíprogram 4. zasedání ZO:

D

2)
3)
1)
5)

Určeníověřovatelů aipisu, zapkovalele
Schválení proglamu
Inventury 2018
Roqročlov.ízměna č.l/I9
Zpróva KV a FV za IV/2018

6)

Dohoda

8)

Diskuse
Závěr

7) Různé

9)

o

provedení próce č. 1/19

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

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

6

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) lnventurv 2018
Předsedající předložila zastupitelům zprálu inventarizačníkomise ze dne 25.1.2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprávu inventarizační komise ze dne 25.1.2019.
K náwhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 3 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 4) Rozpočtová změna č. 1/2019
Předsedající předložila zastupitelům pňjetí rozpočtové změny č.l12019 (přiloha č. 3).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o náwhu usneseni.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti O

Zdňeli

se

0

Bod 5) Zpráva kontrolniho a finančníhovýboru za IV.čWrtletí2018
Předsedající předložila zastupitelům zprálu FV ze dne 8.2.2019 aKY ze dne 22.2.2019 za
Iv. čtvfiletí2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje zprály KV a FV za IV.čtvrttetí 2018.
K návrhu nebyly vzneseny žádnó připomíŇy.
starostka dala hlasovat o náwhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 6} Dohoda o provedení oráce
Předsedající předložila zastupitelům dohodu o provedení práce é.112019.

Návrh usneseni:
ZO schvaluje dohodu

o

provedení práce é,712019.

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

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. ó) bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod č. 7) Ruzné

a)
b)
c)
d)
e)

I

Zavederln intemetu do klubovny.
Kalendář akcí
Vedení koniky
Koeťrcient pro zqýšenídaní z nemovitostí pro rok 2020
Kolaudace RD na poz. parc.č., 199/24, přiděleno č.p.83
Dotace podany

c)
Zastupitelstvo obce Brařínov bere na vědomí bod č. 7 a-f ) K těmto bodům nebylo pňjato
žádné usnesení.

Ť@]]isku€
Bod č.9) Závěr
Předsedající ukoněila zasedání zastupitelstva ve 21:20 hodin. Příštízasedání v hospůdce ,,U
Holinků".

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina

2) Zveřejnéná informace o konání 4. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtová zména č.112019

Zápis byl vyhotoven dne : 1.3.2019

UrJ

Zapisovatelka: Dana Svobodovó

ověřovatel: Lenkasvobodová
Zuzana Rychlovská
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Dagmar Holkovó - starostka obce Bralřínov

Vwěšeno:

Sejtnuto:
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