Zápis
z 22. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 8.3. 2021 od 18.00 hod. v areálu
Myslivny Bratčice č.p. 237
Přítomni:

dle prezenční listiny

Úvodem starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni 4 ze 7 členů zastupitelstva,
omluveni jsou p. Roman Štepnička, pí. Ing. Jana Jersenská a p. Pavel Janek starosta
konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení ve všech bodech jednání. Dále starosta
navrhl, aby zápis provedla pí. Jindřiška Schlesingerová a ověřovateli navrhl p. Martina Zittnera
a p. JUDr. Petra Schlesingera. Navržení s přijetím funkcí souhlasili.
Návrh programu zasedání dle pozvánky, doručené členům zastupitelstva
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, kontrola účasti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Smlouva o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování
Dodatek č.2 k Pachtovní smlouvě
Směnná smlouva
Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje
8) Inventarizace obce za rok 2020
9) ZŠ a MŠ Bratčice, p.o. - Účetní závěrka za rok 2020 a návrh na
přerozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020
10) Příloha č.1 ke smlouvě č.13/08 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Bratčice pro rok 2021
11) Žádost o pronájem části pozemku
12) Projednání možnosti účasti v elektronické dražbě
13) Prováděcí dokumentace „Trvalý travní porost a doplnění dřevin“
14) Multifunkční hala Bratčice
15) Různé
a) Pozemek parc.č. 28/2 k.ú. Bratčice – záměr prodeje
b) Výzva v rámci Programu péče o krajinu 9/2019
c) Výzva ÚZSVM – náhrada za užívání parc.č. 35/2 k.ú. Bratčice
16) Diskuze, závěr

Starosta navrhl schválit Navržený program zasedání zastupitelstva v předložené podobě.

Před hlasováním starosta vyzval přítomné k připomínkám a doplňujícím návrhům, když
připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení: navržený program zastupitelstva byl přijat v předložené podobě.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání konaného dne 21.12. 2020
Schvaluje:


















Rozpočet obce na rok 2021
SDV obce na roky 2022 a 2023
Sídlo spolu Vilda! v obecní budově kabin TJ SOKOL Bratčice čp. 184
Přílohu č. 2 ke smlouvě s obch.spol. KTS Ekologie, s.r.o. 13/08
Výpověď smlouvy profi Merlin a uzavření smlouvy o balíčku Profi účet s obch.spol. KB,
a.s.
Smlouvu o připojení k distr.soustavě s obch.spol. E.ON Distribuce, a.s. – vodojem
Příspěvek Obce na provoz Pošty Partner v Syrovicích
Smlouvu o zřízení VB s obch.spol. E.ON Distribuce, a.s. čp. 75
Dodatek č. 1 ke SoD s obch.spol. AQUA CENTRUM, a.s. – PD přeliv
Dodatek č. 2 ke SoD s obch.spol. STAVOS Brno, a.s. – most M2
Kupní smlouvu s Obcí Němčičky ohl. pozemků
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví se svazkem ŠATAVSKO ohl. vodního zdroje
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci přelivu
SoD s obch. spol. HYDROPROGRES, a.s. – přeliv
Odměnu starosty
Rozpočet ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. na rok 2021
SDV ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. na roky 2022-2023

Pověřuje:








Starostu podpisem přílohy č. 2 se smlouvě s KTS Ekologie, s.r.o.
Starostu podpisem smluv s KB, a.s.
Starostu podpisem smlouvy o připojení s E.ON Distribuce, a.s.
Starostu podpisem smlouvy o zřízení VB s E.ON Distribude, a.s.
Starostu podpisem dodatku č. 1 ke SoD s AQUA CENTRUM, s.r.o.
Starostu podpisem dodatku č. 2 ke SoD se STAVOS Brno, a.s.
Starostu podpisem kupní smlouvy s Obcí Němčičky

 Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu se svazkem ŠATAVSKO
 Starostu podáním žádosti o dotaci na přeliv
 Starostu podpisem SoD s HYDROPROGRES, s.r.o. - přeliv
Bere na vědomí:
 Informaci spol. E.ON,a.s. ohl. přípojky stavby Lenhart
 Žádného zájemce o směnu pozemku 147/8 k.ú. Bratčice
 RO 11/2020 a 12/2020
Ad. 2. Smlouva o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p. – smlouva byla obci
předložena k projednání v souvislosti s plánovanou realizací inv. akce „Rekonstrukce přelivu
v lokalitě pod hřištěm – Bratčice“. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 34/14, 355/18 a
399/1 všechny k.ú. Bratčice, ve vlastnictví obce, nicméně samy tvoří koryto vodního toku
Lejtna a navazují na koryto vodního toku, které je před i za nimi ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. Uvedené má na pozemcích ve vlastnictví obce
vedenou úpravu toku.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci stavby na majetku
Povodí Moravy, s.p. s Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 70890013, zastoupený závodem Dyje se sídlem Náměšť nad Oslavou, Husova 760, 675 71,
na části pozemku parc. č. 34/14 v kat. úz. Bratčice KN jako vlastníkem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy za obec jako stavebníka. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene – předmětem smlouvy je zřízení a vymezení
věcného břemene, kdy EG.D, a.s. vystupuje jako oprávněná a je vlastníkem a provozovatelem
stavby „Bratčice,s myč. K NN,Marešová“- zemní kabelové vedení k domu na pozemku parc. č.
448 v kat.úz. Bratčice KN.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili k materiálu
zaslanému všem zastupitelům e-mailem, když připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a
dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330067266/001 s obch. spol. EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno, IČ. 280 85 400 jako oprávněnou obcí jako povinnou podle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy za obec jako povinnou. Smlouva bude přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad. 4. Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování – starosta zastupitele
informoval o proběhlém jednání se zástupcem obch. spol. Zásilkovna s.r.o. za účelem umístění
a provozu automatu sloužícího k vydání i zasílání zásilek. Služba poskytne občanům možnost
nechat si zásilky zasílat přímo do obce, bez časového omezení pro vyzvednutí a dále zásilky
odesílat. Jako nejvhodnější stanoviště pro umístění automatu byla vyhodnocena zpevněná
plocha na pozemku parc. č. 214, k.ú. Bratčice. Automat nemá žádné nároky na následný
provoz, je napájen solárními panely.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU na části
pozemku parc. č. 214 v k.ú. Bratčice o výměře 0,68 m2 a spolupráci při jeho provozování
s obch. spol. Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 284
08 306, jako provozovatelem podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy za obec jako smluvního partnera. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Ad. 5. Dodatek č.2 k Pachtovní smlouvě - Starosta zastupitele informoval, že Dodatkem č.2
k Pachtovní smlouvě s Mgr. Věrou Šmídovou dojde k vyjmutí pozemků parc. č. 2108/1 k.ú.
Bratčice o výměře 4 101 m2, parc. č. 2157 k.ú. Bratčice o výměře 10 503 m2 a parc. č. 2748
k.ú. Bratčice o výměře 23 572 m2 z této smlouvy.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě
uzavřené s Mgr. Věrou Šmídovou, soukromým zemědělcem, IČ: 725 45 291, místem podnikání
Bratčice čp. 224, 664 67, jako pachtýřkou o ukončení zemědělského pachtu pozemků parc.č.

2108/1, 2157 a 2748 vše k.ú. Bratčice k 30.9.2021 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2
za obec jako propachtovatelku. Dodatek č. 2 bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Ad. 6. Směnná smlouva – starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání s p.
Vladimírem Hellarem, vlastníkem pozemku parc. č. 2580/1 k.ú. Bratčice, ze kterého byl
geometrickým plánem č. 549- 1388/2020 vyhotovitele ZK-Brno s.r.o. oddělena část pozemku
parc. č. 2580/3 k.ú. Bratčice o výměře 2 992 m2. Oddělená část pozemku navazuje na pozemek
2580/2, kde je uvažována stavba VDJ a je na ní možno umístit stavbu jímací nádrže. Pozemek
parc. č. 2580/3 je možno směnit za pozemek parc. č. 2108/1 k.ú. Bratčice, ve vlastnictví obce.
Záměr směny byl zveřejněn obvyklým způsobem v termínu od 17.2.2021 do 4.3.2021.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy Obce Bratčice s p.
Vladimírem Hellarem, r.č. 770429/3883, bytem Bratčice čp. 54, 664 67 jako směniteli podle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Směnné smlouvy za obec. Smlouva bude
přílohou tohoto zápisu. Záměr směny pozemku parc. č. 2108 v kat. úz. Bratčice ve vlastnictví
Obce Bratčice byl zveřejněn obvyklým způsobem v době od 17.2.2021 do 4.3.2021.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Ad. 7. Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – starosta
informoval zastupitele o okolnostech průběhu zpracování nového Územního plánu obce pro
jehož realizaci je obec podle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMKI oprávněna čerpat
dotaci. Další fáze projednávání Územního plánu naráží na nemožnost stanovení termínu
veřejného projednání, kdy je pro uvedené nutno zajistit dostatečnou kapacitu pro účast
veřejnosti. Dodatkem je upraven termín realizace nejpozději do 31.3. 2022.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: JMK054737/18/OÚPSŘ s Jihomoravským krajem,
IČ: 708 88 337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, jako poskytovatelem podle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2 za obec jako příjemce.
Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Ad. 8. Inventarizace obce za rok 2020 – zastupitelům byly podklady zaslány před zasedáním
zastupitelstva obce.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje předloženou inventarizační zprávu Obce
Bratčice za rok 2020, která bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Ad. 9. ZŠ a MŠ Bratčice, p.o. - Účetní závěrka za rok 2020 a návrh na přerozdělení kladného
hospodářského výsledku za rok 2020 – obci byla ředitelkou ZŠ a MŠ Bratčice předložena
žádost o schválení účetní závěrky za rok 2020 a přerozdělení kladného hospodářského
výsledku, který činí celkem 38 979,94 Kč. V souladu s § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do fondu odměn
ve výši 174,- Kč a 38 805,94 Kč do rezervního fondu.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce jako zřizovatel schvaluje účetní závěrku a přerozdělení
kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno – venkov, p.o., IČ:
709 99 384, se sídlem Bratčice čp. 69, 664 67, který činí celkem 38 979,94 Kč. V souladu s § 30
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, do fondu odměn připadne částka ve výši 174,- Kč a částka 38 805,94 Kč do
rezervního fondu.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Ad. 10. Příloha č.1 ke smlouvě č.13/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci
Bratčice pro rok 2021 – starosta zastupitele obce informoval o potřebě projednání předložené
Přílohy č.1, jejímž předmětem je aktualizovaný počet nádob na tříděný odpad, které jsou
umístěny na sběrných místech. Zároveň zastupitele informoval o situaci, kdy je na sběrných
místech ukládán odpad mimo určené nádoby. Tento odpad tak bývá mnohdy rozšířen do
širšího okolí sběrných míst a dále činí překážku při svozu kontejnerů.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Přílohy č. 1 ke smlouvě č.13/08 o
odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Bratčice pro rok 2021 s obch. spol. KTS
Ekologie s.r.o., IČ: 283 10 942, se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka podle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem Přílohy za obec. Příloha č. 1 bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Ad. 11. Žádost o pronájem části pozemku – obci byla doručena žádost paní Jaroslavy
Marešové, bytem Bratčice čp. 84 o pronájem části pozemku par.č. 419 k.ú. Bratčice, v úseku
mezi pozemkem parc. č. 450 k.ú. Bratčice a místní komunikací na pozemku parc. č. 417/1.
Zájmová část pozemku má sloužit jako přístup k nemovitosti umístěné na pozemku parc. č.
450 k.ú. Bratčice. Žádost byla před zasedáním zastupitelstva vzata zpět, takže není
předmětem jednání zastupitelstva na tomto zasedání.
Ad. 12 Projednání možnosti účasti v elektronické exekuční dražbě – starosta zastupitele
informoval o možnosti účasti v elektronické dražbě.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v elektronické exekuční dražbě a
pověřuje starostu ke všem potřebným krokům vedoucím k účasti Obce jako dražitelky v této
elektronické dražbě. Bližší specifikace předmětné dražby a maximální výše dražebního podání
Obce budou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Ad. 13 Prováděcí dokumentace „Trvalý travní porost a doplnění dřevin“ – starosta
informoval zastupitele o uskutečněném jednání na SPÚ, jehož výstupem je skutečnost, kdy by
bylo možno uspíšit realizaci ploch trvalých travních porostů, jako protierozních opatření,
plynoucích z Komplexní pozemkové úpravy na pozemcích parc. č. 2157 a parc. č. 2748 oba v
k.ú. Bratčice. Oba pozemky se jeví jako vhodné pro kombinaci travních porostů a výsadby
dřevin, respektujících jejich terénní modelaci, tzn. výsadbu po vrstevnici, která ještě zvýší
protierozní funkci tohoto opatření.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu zasláním objednávky na zpracování
Prováděcí dokumentace k akci „Trvalý travní porost s výsadbou dřevin Bratčice“ dle cenové
nabídky předložené projektantkou Ing. Pavlou Bártovou, Zahradní ateliér ZACHR, IČ: 075
11 191, se sídlem Hněvotín 320, PSČ 783 47.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Ad. 14. Multifunkční hala Bratčice – starosta zastupitele informoval o skutečnostech, které
předcházely zadání zpracování studie Multifunkční haly. Jedná se především o skutečnost, kdy
je možno žádat o finanční podporu na vybudování sportoviště Národní sportovní agenturu a
to do výše až 50 mil. Kč, přičemž dotace činí max. 70 % nákladů. Předloženy byly dvě varianty
studie a) rozměr sportoviště 40 x 20 m a b) 30 x 20 m, obě varianty včetně potřebného zázemí,
posilovny a zasedací místnosti. Zároveň bylo poptáno zpracování odhadu orientačních nákladů
provozu haly, včetně konzultace nákladů již existujících zařízení. Dále byla provedena rozvaha
o časovém využití haly ze strany ZŠ a MŠ Bratčice, v obci působícími volnočasovými aktivitami
a časová dotace pro komerční pronájem. Materiály byly zastupitelům předloženy pro zvážení
případného dalšího směřování projektu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad. 15. Různé
a) Pozemek parc. č. 28/2 k.ú. Bratčice –
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.
č. 28/2 a parc. č. 4/1 v kat. úz. Bratčice KN dle přiloženého zákresu a pověřuje starostu
zveřejněním záměru.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

b) Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2021, 9. výzva/2019 v rámci
Národního programu Životního prostředí –
starosta zastupitele informoval o možnosti zpracování o podání žádosti o dotaci do výše
uvedené výzvy. Z takto získaných finančních prostředků by bylo možno realizovat založení
trávníku, montáž oplocení a výsadbu ovocných stromů na pozemku parc. č. 2748 v k.ú.
Bratčice KN. Dále je možno zpracovat a podat žádost o dotaci na totožné úkony viz, výše a
to na pozemku parc. č. 2157 k.ú. Bratčice KN z 9. výzvy/2019 v rámci Národního programu
Životního prostředí.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Bratčice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Založení
trvalých travních porostů a vysazení ovocných dřevin v Bratčicích 1. část" financovaného z Programu
péče o krajinu pro rok 2021, Podprogram B, pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného
prostředí a pověřuje starostu ke všem potřebným krokům směřujícím k podání žádosti.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Bratčice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt " Založení
trvalých travních porostů a vysazení ovocných dřevin v Bratčicích 2. část " financovaného z 9. výzvy
/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí a pověřuje starostu ke všem potřebným
krokům směřujícím k podání žádosti.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

c) Výzva ČR-ÚZSVM –
obci byla doručena výzva ČR-ÚZSVM ÚP Brno k zaplacení náhrady za užívání zastavěné
části pozemku parc. č. 35/2k.ú. Bratčice o výměře 879 m2 za období od 25.4. 2012 do
31.12. 2019, v částce 578.999,-Kč. Zastupitelstvo s uvedeným opakovaně nesouhlasilo.
Starosta předložil návrh Obce na uhrazení náhrady za užívání počínaje dnem 5.8. 2019,
tedy okamžikem kdy byla vzata zpět žaloba o určení vlastnictví a podle souhlasného
prohlášení o uznání vlastnictví ČR-ÚZSVM nastaly právní účinky vkladu vlastnického práva
ČR-ÚZSVM jako jediného vlastníka pozemku parc. č. 35/2 v k.ú. Bratčice KN do KN, do
31.12. 2020, přičemž bude částka určena výpočtem ze znaleckého posudku zpracovaného
znaleckým ústavem STATIKUM s.r.o. Takto stanovená výše náhrady za shora uvedené
období za roku 2019 činí 8.884,87 Kč, úroky z prodlení 140,-Kč a náhrada za užívání za rok
2020, kterou ÚZSVM přípisem ani nenárokuje, činí 21.767,55 Kč. Dále navrhl, aby byla
platba provedena dvěma převody s variabilním symbolem uvedeným ÚZSVM.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení náhrady za užívání zastavěné části
pozemku parc. č. 35/2 k.ú. Bratčice o výměře 879 m2 ve prospěch České republiky – ÚZSVM
převodem na bankovní účet č. 19-45423621/0710 pod VS 60343684 a KS 308, za období od
5.8.2019 do 31.12.2019, tedy za celkem 149 dnů tak náhrada za užívání činí maximálně
8.884,87 Kč. Za celkem 70 dní prodlení (od 31.12.2020 do 10.3.2021) činí zákonné úroky
z prodlení částku 140,-- Kč. Tuto částku Obec Bratčice zaplatí na shora uvedený účet rovněž
dne 10.3.2021, a to pod stejným VS a KS jako náhradu za užívání. Za rok 2020 Obec zaplatí ČRÚZSVM náhradu za užívání v částce 21.767,55 Kč, a to na shora uvedený účet a pod stejným
VS 603436684 a KS 308. Na částku vyčíslenou ČR-ÚZSVM nebyl právní nárok, z tohoto důvodu
nebyla požadovaná částka uhrazena a probíhaly další jednání ohl. výše úhrady. S ohledem na
výše uvedené nebude částka úroků z prodlení po nikom nárokována.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Na vědomí:
RO č. 1/2021

Ad. 16. Diskuse a závěr
Starosta informoval zastupitele o předpokládaném termínu dalšího zasedání zastupitelstva
obce, které se uskuteční dle aktuálních potřeb, v prostorách vhodných k aktuální
epidemiologické situaci. Starosta vyzval přítomné k dalším námětům a připomínkám, když jich
nebylo, starosta ukončil jednání v 19.05 hod.

Zapsal :

Jindřiška Schlesingerová

Ověřovatelé zápisu : Martin Zittner
JUDr. Petr Schlesinger

dne 8.3. 2021

………………………..

dne 8.3. 2021

………………………….

dne 8.3. 2021

…………………………..

Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 8.3.2021, od 18.00 hod. v areálu Myslivny
Bratčice č.p. 237.

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:














uzavření smlouvy o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s obch.spol. EG.D, a.s.na části parc.č. 419
uzavření smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při provozování s obch.spol. Zásilkovna s.r.o.
uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě s Mgr.Šmídovou
uzavření Směnné smlouvy s p. Hellarem
uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Inventarizaci obce za rok 2020
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. za rok 2020 a rozdělení HV
Uzavření přílohy 1 ke smlouvě č. 13/08 s obch.spol. KTS Ekologie, s.r.o.
Účast obce v elektronické exekuční dražbě
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku prc.č. 28/2 a 4/1 k.ú. Bratčice
Podání žádosti o dotaci na projekt založení trvalých travních porostů – část 1 a část 2
Zaplacení náhrady za užívání pozemku parc. č. 35/2 k.ú. Bratčice vč. úroků z prodlení ÚZSVM

Pověřuje:












Starostu podpisem smlouvy o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p.
Starostu podpisem smlouvy o zřízení VB s obch.spol. EG.D, a.s.
Starostu podpisem smlouvy pro umístění Z-BOXU se Zásilkovou, s.r.o.
Starostu podpisem dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě s Mgr. Šmídovou
Starostu podpisem Směnné smlouvy s p. Hellarem
Starostu podpisem dodatku 2 smlouvy o poskytnutí dotace s JMK
Starostu podpisem přílohy 1 ke smlouvě 13/08 s KTS Ekologie, s.r.o.
Starostu účastnit se elektronické ex. Dražby pozemků
Starostu zasláním objednávky na zpracování PD k akci „Trvalý travní porost a výsadba dřevin“
Starostu zveřejněním záměru prodeje části pozemku prac. č. 28/2 a 4/1 k.ú. Bratčice
Starostu ke krokům vedoucím k podání žádostí o dotace na trvalé porosty část 1 a 2

Bere na vědomí:
 Informaci ohl. multifunkční haly
 RO 1/2021
Bc. Robin Bartoš
místostarosta obce

Bc. Jan Buršík
starosta obce

