Zápis

z 8. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínovo
konaného dne 19.8.2019, od 19:00 hodin
na obecním úřadě
Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J. Dufková
Omluveni: Z.řIrušová

, L.

Svobodová, P.Prochrázka, V.Šťastka

Zahájení zasedrárri zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Braťínovbylo zahájeno v 19:10 hodin starostkou obce
paní Dagrrrar Holkovou, která přivítala přítomné a dáe řídila zasedání.
Předsedající konstatoval4 že zasedámi bylo řádně svolifuro v souladu s § 91 odst. 1
zél<ona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zrění. Informace podle § 93
odst. 1 ziákona o obcích byla na uřední desce Obecního úřadu Braťínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dni, ato od l2.8. do 20.8.2019. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".
Předsedající dáe z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (přiloha č. 1)
konstatovala, že je přítomno ó členůzastupitelstva z celkového poěfu všech sedmi ělenů
zastupitelstva takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 ziá,kona o obcích).

Bod 1) určeníověřovatelů ápisu a zapisovatele
Předsedající nawhla určit ověřovateli zápisu parú Janu Duíkovou a pana Pavla Procházku,
zapisovatelku paní D. Svobodovou.

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

Návrh asnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu Duíkovou a pana
Pavla Procházku, zapisovatelku paní Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 2) Schváení progíamu
Předsedající sezrxámila přítomné s rráwhem pťogramu v souladu s pozvánkou (přiloha č. 2)
předanou členůmza§tupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce.

Návth usnesení:

Zastupitelstvo obce Bralřínov schvaluje následující progfúm 8. zasedání ZO:

r)

2)

4)
'5)
6)

Urěení ověřovatelů ztipisu, zapisovatele
Schvólení progrumu
Výměna oken - hasřskd zbrojnice
Výmžna sňešníkrytiny - hasiěskó zbmjnice
Novúfasfula - hasičská zbrojnice

Různé

7)

8)

Diskuse
Zóvěr

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

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

6

Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 3) V,iměna oken - hasiěská zbrojnice
PŤedsedajícípředložila pŤítomnlfin cenové nabídky na plastová okna na hasičskou zbrojnici.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje c€novou nabídku íirmy PLASTOKNO s.r.o. a
pověřuje staro§tku obce Bratřínov k podpisu smloury o dílo a zaplaceni zálohy,
K

hu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
nár,T

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

6

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4) VÝměna střešníkMiny - hasičská zbroinice
Předsedající seznámila přítomnés havarijním stavem sťechy na hasičskézbrojnici a
s nutností qiměny střešní krytiny a předložila cenovou nabídku pana Petra Důma na její
výměnu.

Návrh usnesení:
Zastupitel§§o obce Bratřínov souhlasí § cenovou nabídkou na výměnu střešní krytiny
na hasičskézbrojnici a pověřuje starostku k podpisu smlouly o dilo.
K náuhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 5) Nová fasáda - hasičská zbrojnice
Předsedající předložila cenovou nabídku od p. Klase na zhotovení nové fasády, Lterá je
v havarijním staw.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou p. Kla§e a pověřuje starostku obce
k podpisu §mlou\T o dílo.
K náwhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek

hlasování: Pro

6 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5) bylo schváleno
Bod č. 6) Různé

a) Výsledek úběrového řízení na opraw MK ..Ke studni"
Předsedajicí předložila ápis výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

na opravu

MK

č.3c a část 1c v obci Brařinov, místúčást Ke studni.
Návrh usnesení:
ZO obce Brařínov schvaluje výsledek lýběrov ého řizení na zakánku malého rozsahu
na opravu MK č.3c a část lc v obci Bratřínov, mistni část Ke studni a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.

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

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. óa) by|o schváleno

Proti 0

Zdželi se

b) Zoráva kontrolrího a finančníh.o výboruzaI.0/2019
Předsedající předloála zastupitelům zprávu KV zde dne

0

13.8.2019 a zprávu

4.7.2019.

Návrh usneseni:
ZO obce Bratffnov schvaluje zprávu
4.7.2019, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. ób) bylo schváleno

KV ze dne

Proti 0

FV ze

dne

13.8.2019 a zprávu F'V ze dne

Zdrželi se 0

c)

Rozpočtová změna č.3
Předsedající předložila nál,rh rozpočtové arrěny č.3/2019 (přítoha č. 3).

Návrh usnesení:
ZO Bratřínov schvaluje roztrločtovou změnu č3/2019.
K níllrhu nebyly vzrreseny žádné připomínky,
starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

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

6 Proti 0

Zdrželi se 0

d) Žádost o umístěrť informaěních cedulí - farma Kvíz.
e) Vyhodnocení sochařského synpozia.
f) Pojistrr.í udáost - zničeníparty stanů ruíhlým větrným vírem při Sochařském
sympoáu.

Zastupitel§tvo obce Bratřínov bere na vědomí bod č. ó d- f ) K těmto bodům nebylo přijato
žádné usnesení.

Ťee
Bod č.8) Závěr
Předsedajicí ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) ZveŤejrrěná informace o konání 8. zasedáni podle § 93 odst.
3) Rozpočtová změna č. 3/2019

1

zákona o obcích

Zápis byl vyhcstoven dne -, 22,8.2019

Zapisovatelka: Dana

u,ú^/

S1,obodová

Ověřovatel: JanaDulková
pavel procházka

&4/

Dagmar Holkavá - starostka obce Brařínov

Sejmuto:

Vyvěšeno:

4

