VÝPIS ze Zápisu
jednání 14. zasedání zastupitelstva obce Bratronice konaného
dne 14. září 2020 ve volebním období 2018 - 2022
_________________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva obce Bratronice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30
hodin starostkou obce Miloslavou Knížetovou („dále jako „předsedající“). Informace o konání
jednání zastupitelstva obce Bratronice podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Bratronice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
7.9.2020 do 14.9.2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající konstatovala, že Zápis z jednání 13. zasedání zastupitelstva obce Bratronice byl
ověřen. Předsedající navrhla, aby zapisovatelem dnešního zasedání jmenován byl Jaroslav
Nedvěd a ověřovateli zápisu Václav Švejcar a Eliška Sýkorová. Návrh byl schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva. Předsedající dále navrhla program zasedání, ke kterému
nebyly vzneseny žádné připomínky a program zasedání byl rovněž jednomyslně schválen.

Program:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2020, č. 7/2020 a č. 8/2020
2. Výběrové řízení na „Víceúčelové hřiště v obci Bratronice“
3. Jmenování inventurní komise majetku na rok 2020
4. Zprávy výborů obce
5. Smlouvy
6. Žádosti
7. Různé

5. UZAVÍRANÉ SMLOUVY
Starostka předložila k projednání následující smlouvy, dohody, dodatky a dary:
A) Smlouvu o dílo mezi obcí a TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou. Předmětem smlouvy
je stavba „Víceúčelové hřiště v obci Bratronice“ za cenu včetně DPH ve výši 2 359 366,78 Kč.
B) Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi obcí a společností Help tex,zs, Praha 5.
Předmětem smlouvy je sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů.
C) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 20SOBS01-4121684636 mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., s.r.o. Děčín, pro stavbu Novostavba
MŠ.
D) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 20SOBS01-4121684635 mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., s.r.o. Děčín, pro stavbu Novostavba
MŠ.
E) Smlouvu o poskytování služeb mezi obcí a INNONE One s.r.o, Chomutov. Předmětem
smlouvy je poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby, správa webové prezentace a
profilu zadavatele, ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO za cenu celkem 3 200,- Kč
měsíčně.
F) Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP mezi obcí a Úřadem práce ČR,
pracoviště Kladno na vytvoření 1 pracovního místa.
1

G) Dodatek č. 15 k příloze č. 1 smlouvy č. 2009/041 o sběru vytříděných složek komunálního
odpadu mezi obcí a AVE Kladno. Předmětem dodatku je navýšení jedné nádoby na papír.
H) Smlouvu o dílo mezi obcí a JH, B. Předmětem smlouvy je odborné pokácení 32 stromů akce
„Stromořadí ke hřbitovu“, za smluvní cenu 41 600,- Kč.
CH) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí a JH, B. Předmětem smlouvy je odborné
pokácení 31 stromů akce „Stromořadí ke hřbitovu“, za smluvní cenu 40 300,- Kč.
I) Smlouvu o dílo mezi obcí a TopGis, s.r.o., Brno. Předmětem smlouvy je zpřístupnění webové
mapové aplikace GisOnline za roční poplatek ve výši 11 640,- Kč bez DPH.
J) Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí a TopGis, s.r.o. Brno.
K) Kupní smlouvu mezi obcí a Simonou Horešovskou, Dolní Bezděkov. Předmětem smlouvy
je prodej pozemku st. 202 k. ú. Bratronice u Kladna o výměře 258 m2 a pozemek parc. č. 221/2
o výměře 108 m2 v k. ú. Dolní Bezděkov u Kladna za celkovou prodejní cenu ve výši 92 700,Kč. Náklady (znalecký posudek + vklad na katastr) ve výši 4 500,- Kč spojené s prodejem
uvedených pozemků hradí kupující.
Diskuze:
Podněty do diskuze nebyly žádné.
Usnesení č. 274 – 14/2020
Zastupitelstvo schvaluje všechny Smlouvy, Dohody, Dodatky a Dary pod označením bodů A) až
K), tak jak je uvedeno v bodě 5. Uzavírané smlouvy.
Hlasování: pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 274 – 14/2020 bylo schváleno jednomyslně

všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zapisovatel: …..................................................
Jaroslav Nedvěd
Ověřili: …...........................................................
Václav Švejcar Eliška Sýkorová
Starosta obce: ….......................................
Miloslava Knížetová

Digitálně podepsal Miloslava Knížetová
Datum: 2020.10.29 11:36:44 +01'00'
Razítko obce: ….......................................

Výpis ze zápisu byl pořízen dne 29. října 2020.
Přílohy zápisu: Prezenční listina
Listina prokazující řádné svolání zastupitelstva.

2

