Výpis ze Zápisu
jednání 13. zasedání zastupitelstva obce Bratronice konaného
dne 29. června 2020 ve volebním období 2018 - 2022
_________________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva obce Bratronice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
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
22.6.2020 do 29.6.2020.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 7 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 12. zasedání zastupitelstva obce Bratronice byl
ověřen. Předsedající navrhla, aby zapisovatelem dnešního zasedání jmenován byl Jaroslav
Nedvěd a ověřovateli zápisu Petr Bendl a Eva Hronová. 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. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
3. Závěrečný účet SOMB za rok 2019
4. Účetní závěrka SOMB za rok 2019
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020
6. Uzavírané smlouvy
7. Žádosti
8. Různé

7. ŽÁDOSTI
A) ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU – DH, HP, MK, MK, Simona Horešovská, AV
Starostka předložila následující žádosti o koupi pozemku:
1. DH, majitelka rekreační chaty č.e. Roučmída, žádá odkoupit od obce pozemek p.č. k. ú.
Bratronice u Kladna, o výměře m2 z důvodu ucelení se svým sousedním pozemkem.
2. HP, majitelka RD č.p. v Bratronicích žádá odkoupit část pozemku parc. č. k. ú. Bratronice u
Kladna o výměře cca z důvodu narovnání hranice pozemku.
3. MK, majitelka RD v Bratronicích č.p. , žádá odkoupit pozemek p.č. k. ú. Bratronice u
Kladna o výměře m2 z důvodu vjezdu a vchodu k objektu RD a vystavění nových vrat a celého
vjezdu. Při koupi RD nebyl pozemek přeměřen a žila v domnění, že je uvedený pozemek
součástí RD.
4. MK, majitelka rekreační chaty st. v Dolním Bezděkově, žádá o odkoupení části pozemku
parc. č. k. ú. Dolní Bezděkov u Kladna, dle situačního plánku z důvodu dlouhodobého
přeplocení pozemku.
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5. Simona Horešovská, majitelka RD v Dolním Bezděkově č.p. 16, žádá o odkoupení pozemku
st. 202 o výměře 258 m2 a p.č. 221/2 o výměře 108 m2, vše v k. ú. Dolní Bezděkov u Kladna.
Důvodem žádosti je vyřešení letitých sporů o vlastnictví a legalizace stavby na pozemku.
6. AV, majitel RD v Bratronicích č.p., žádá o odkoupení pozemku parc. č. o výměře m2 v k. ú.
Bratronice u Kladna, z důvodu dlouhodobého užívání pozemku uprostřed zahrady. AV zároveň
souhlasí s prodejem obci Bratronice části svého pozemku st. (o výměře m2).
Diskuze:
Podněty do diskuze nebyly žádné.
Usnesení č. 257 – 13/2020
1. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem obce Bratronice prodat:
a) část pozemku parc. č. k. ú. Bratronice u Kladna o výměře cca m2 z důvodu narovnání

hranice pozemku pro majitelku RD č.p. v Bratronicích a pověřuje starostku administrací
žádosti;
b) pozemek p.č. k. ú. Bratronice u Kladna o výměře m2 z důvodu vjezdu a vchodu
k objektu RD č.p. v Bratronicích;
c) pozemek st. 202 o výměře 258 m2 a p.č. 221/2 o výměře 108 m2, vše v k. ú. Dolní
Bezděkov u Kladna z důvodu legalizace stavby majitelky č.p. 16 v Dolním Bezděkově;
d) pozemek parc. č. o výměře m2 v k. ú. Bratronice u Kladna z důvodu dlouhodobého
užívání pozemku uprostřed zahrady majitelem RD č.p. v Bratronicích.
2. Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením části pozemku st. k. ú. Bratronice u Kladna o
výměře m2 z důvodu chystané rekonstrukce místní komunikace p.č. k. ú. Bratronice u
Kladna.
3. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. k. ú. Bratronice u Kladna, o výměře
m2 z důvodu ucelení se sousedním pozemkem žadatelky rekreační chaty č.e. na
Roučmídě.
4. Zastupitelstvo navrhuje místní šetření na místě rekreační chaty na st. k. ú. Dolní
Bezděkov u Kladna žadatelky o koupi části pozemku parc. č. k. ú. Dolní Bezděkov u
Kladna a pověřuje starostku určením termínu pro schůzku na místě.
Hlasování: pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 257 – 13/2020 bylo schváleno jednomyslně
všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Zapisovatel: …..................................................
Jaroslav Nedvěd
Ověřili: …...........................................................
Petr Bendl
Eva Hronová
Starosta obce: ….......................................
Miloslava Knížetová

Digitálně podepsal Miloslava Knížetová
Datum: 2020.10.29 13:01:31 +01'00'
Razítko obce: ….......................................

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