Zápis
ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od
18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Přítomni:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil a řídil starosta Petr Haramach, MBA, přivítal přítomné, uvedl, že je
přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopno usnášení ve všech
věcech. Navrhl, že zápis provede JUDr. Petr Schlesinger a ověřovateli navrhl pí. Věru
Kopřivovou a p. Romana Součka. Všichni s přijetím funkcí souhlasili. Poté přednesl návrh
programu zasedání dle pozvánky, doručené členům zastupitelstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, kontrola účasti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Rekapitulace činnosti OÚ a starosty
Rozpočtové opatření 6/2014 a 7/2014
Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko a zápisy z DR
Financování ZŠ a MŠ
Různé a závěr

Vyzval přítomné k připomínkám a doplňujícím návrhům, když jich nebylo, dal o návrhu
hlasovat.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program zasedání byl schválen.

Ad 1.
Viz záhlaví zápisu

Ad 2.
Starosta přednesl rekapitulaci činnosti starosty a Obecního úřadu za období od
posledního zasedání zastupitelstva obce, podle písemného materiálu, zaslaného
zastupitelům před dnešním zasedáním. Vyzval přítomné k dotazům. P. Janek se tázal na
stav uzavření nájemních, kupních a pachtovních smluv a na smlouvu s útulkem pro psy.
Starosta podal vysvětlení. Pí. Ing. Jersenská připomněla potřebu dokončit zpevnění
komunikace a provedení výsadby zeleně okolo kontejnerů u cesty od Skalní ulice. Ke
hřišti TJ Sokol. Starosta sdělil, že cesta se bude opravovat při další fází oprav komunikací
po tom, co budou kontejnery umístěny do zaploceného prostoru a zeleň následně. P.
Janek se ptal na rozhodnutí, přijatá na zasedání MAS, (místní akční skupina)
Podbrněnsko ve věci spolupráce v oblasti sociálních služeb a školství. Starosta podal
vysvětlení – Obec je členem MAS Podbrněnsko prostřednictvím Regionu Židlochovicko,
přesný text bude k dispozici po zpracování zápisu z tohoto jednání. Pí. Kopřivová se ptala
na veřejně prospěšné práce, starosta sdělil, že se jedná o 50 hod, dosud ve věci nepřišlo
rozhodnutí PMS ČR.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Ad 3
Starosta vyzval účetní pí. Schlesingerovou k přednesu rozpočtových opatření 6 a 7/2014,
předběžně schválených starostou. Pí. Schlesingerová upozornila na nutné doplnění
rozdělení investičního fondu příspěvkové organizace a dotace na volby. P. Janek sdělil
k navýšení rozpočtu na opravu střechu nad sklepem v čp. 132, že hovořil se zhotovitelem
a ten mu sdělil, že zatékání není podle jeho názoru způsobeno vadnou střechou, ale
jedná se o spodní vodu. Starosta ve věci uvedl, že jak nájemkyně domu, tak
zaměstnanec Obce po ohledání zjistili nedostatky a vady střechy, způsobující zatékání.
Starosta současně uvedl, že mu byla předložena fotodokumentace, ze které je zřejmé
zatékání do sklepa přes klenbu, to je střechou. Poté starosta rozhodl, že dne 30.09.2014
v 18.00 hod., bude provedeno ohledání na místě, kterého se mohou zastupitelé
zúčastnit. P. Janek uvedl, že jím přednesené stanovisko nebrání schválení rozpočtového
opatření. Starosta však schválení odložil na dobu po schválení bodu 5), ohledně
financování ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace a přešel k jeho
projednání.
Ad 5.
Starosta sdělil, že ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov,
předložila zastupitelstvu k projednání několik dokumentů, které byly zastupitelům
zaslány elektronickou poštou v předstihu.
a) Odpisový plán šatny v budově ZŠ a odpisový plán budovy MŠ Bratčice, okres Brno
venkov po technickém zhodnocení. Po projednání zastupitelstvo přijalo usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán šatny v budově ZŠ (ročně 7.176,-- Kč) a budovy
MŠ po technickém zhodnocení (ročně 3.640,-- Kč).
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Odpisový plán ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov byl schválen usnesením č. 1
b) Ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov, vyčíslila
zvýšené náklady této organizace pro rok 2014 na částku 363.650,-- Kč, zastupitelstvo
rozhodlo, že k částce budou připočteny zvýšené odpisy (viz předchozí hlasování) a částku
navýšilo na 372.000,-- Kč.
Poté starosta upozornil na protokol z veřejnoprávní kontroly finančního výboru, kde je
navrženo pokrýt zvýšené náklady z investičního fondu ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno
venkov. Účetní obce upozornila, že po projednání s účetní ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno
venkov, je třeba částky fyzicky převést mezi příspěvkovou organizací a obcí. Po diskusi,
kdy JUDr. Schlesinger, navrhl, že by se měl zvážit návrh účetních, bylo přistoupeno
k hlasování podle návrhu finančního výboru obce (viz shora citovaný protokol
z veřejnosprávní kontroly).
Starosta přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ o 372.000,-- Kč, které bude vykryto
účetním převodem finančních prostředků v rámci ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov a
to z investičního fondu příspěvkové organizace do provozních prostředků. Jedná se o
investiční prostředky, které převyšují aktuální potřeby ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno
venkov.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov a finanční převody v rámci ZŠ a
MŠ Bratčice, okres Brno venkov, byly schváleny usnesením č. 2.

c) Dále ředitelka ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov, předložila žádost o souhlas
s vyřazením nepoužitelného majetku této organizace. Jedná se o drobný majetek do
1.000,-- Kč nebo o nefunkční věci. Po prostudování zastupitelstvo přijalo usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje vyřazení majetku dle soupisu předloženého ředitelkou ZŠ a MŠ
Bratčice, okres Brno venkov, který je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřazení majetku bylo schváleno usnesením č. 3

Zastupitelstvo se vrátilo k bodu 3 – rozpočtovým opatřením.
Starosta přednesl návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 6/2014 a č. 7/2014 (RO č.7/2014 navýšeno o schválené
usnesení týkající se ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov) podle předloženého písemného
materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
RO 6/2014 a 7/2014 bylo schváleno usnesením č. 4

Ad 4.
Starosta přednesl zprávu o schválení závěrečného účtu svazku obcí Šatavsko za rok 2013
členskou schůzí dne 26.6.2014 a to bez výhrad a z jednání dozorčí rady svazku obcí
Šatavsko, dne 23.6.2014, na kterém byla schvalována účetní závěrka svazku obcí
Šatavsko za rok 2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí

Ad 6
a) P. Janek přednesl návrh na zveřejňování smluv, objednávek a faktur na portálu MV a
webových stránkách Obce. Starosta po diskusi přednesl návrh usnesení :
Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi prověřit, zda předložený návrh není
v kolizi s obecně závaznými právními předpisy s tím, že věc bude následně předložena ke
schválení nově zvolenému zastupitelstvu obce.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Pověření bylo schváleno usnesením č. 5
b) P. Souček upozornil na promáčení budovy myslivny směrem od zadního svahu, s tím,
že by bylo potřeba zabezpečit tuto obecní budovu před zimou, aby nedošlo k zamrznutí
vody ve stěnách a následnému potrhání. Po diskuzi zastupitelstvo přijalo usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zřízení výkopu a položení betonových
odtokových žlabů za obvodní zeď budovy myslivny od zadního svahu pro zamezení
silného vlhnutí této zdi srážkovou vodou, stékající ze svahu a pověřuje starostu, aby
vybral zhotovitele a uzavřel s ním SoD.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Uzavření SoD na zamezení zavlhání myslivny byla schválena usnesením č. 6
c) Starosta požádal zastupitele k připomínkám ke zřizovací listině příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bratčice, kterou měli zastupitelé dnešní den k dispozici. Po diskuzi přednesl
návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje nové úplné znění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bratčice, p.o.
z dnešního dne, ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Nové úplné znění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno venkov, bylo schváleno
usnesením č. 7
d) P. Janek přednesl návrh, aby se z následujících zasedání zastupitelstva pořizovaly
videozáznamy, následně zveřejňované na webových stránkách Obce. Po diskusi starosta
přednesl návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva.
Hlasování : Pro 4, proti 1, zdržel se 2.
Pořizování videozáznamů bylo schváleno usnesením č. 8
e) Starosta přednesl doplněnou žádost pí. Ladimíry Bedřichové ohledně pronájmu bytu
v domě čp. 104 v Bratčicích. Po diskusi přednesl starosta návrh usnesení :
Zastupitelstvo ve věci rozhodlo tak, že dosavadní nájemní smlouva ohledně služebního
bytu v 2. NP budovy čp. 104 v Bratčicích, nebude měněna – to znamená, že se
ponechává beze změny v platnosti a účinnosti. Automatické prodlužování doby nájmu je
v souladu s ustanovením § 2230 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, účinného
od 01.01.2014.
Hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Platnost dosavadní nájemní smlouvy se potvrzuje usnesením č. 9

Starosta vyzval přítomné k dalším připomínkám. Když jich nebylo, ukončil jednání v
19.40 hodin.

Zapsal:

JUDr. Petr Schlesinger, 25.09.2014

………………………………

Ověřovatelé: Věra Kopřivová, 29.09.2014

………………………………

Roman Souček, 29.09.2014

………………………………

JUDr. Petr Schlesinger

Petr Haramach, MBA

místostarosta obce

starosta obce

Usnesení

ze 45. zasedání Zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014, od
18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Zastupitelstvo

obce:

Schvaluje:
-

Odpisový plán ZŠ a MŠ Bratčice, p.o.
Úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ Bratčice,p.o., na rok 2014 - převod z IF
Vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku ZŠ a MŠ Bratčice, p.o.
RO 6/2014 a 7/2014
Uzavření SoD na zřízení odvodnění za myslivnou – k odvlhčení zdiva
Nové úplné znění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bratčice, p.o.
Pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva obce
Platnost dosavadní nájemní smlouvy pí. Ladimíry Bedřichové na služební byt
v objektu čp. 104 Bratčice

Pověřuje:
-

Starostu výběrem zhotovitele a podpisem SoD na odvlhčení zdiva na myslivně

Ukládá:
-

Bere

Starostovi a místostarostovi prověřit možný rozsah zveřejňování smluv,
objednávek a faktur obce

na
-

vědomí:

Rekapitulaci činnosti OÚ a starosty
ZÚ za rok 2013 a zápis z DR svazku obcí Šatavsko

JUDr. Petr Schlesinger

Petr Haramach, MBA

místostarosta obce

starosta obce

