Zápis
ze 16. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 18.5. 2020 od 18.00 hod.
v areálu Myslivny Bratčice č.p. 237
Přítomni:

dle prezenční listiny

Úvodem starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomno 5 ze 7 členů zastupitelstva, omluvila
se pí. Ing. Jana Jersenská a Pavel Janek, DiS., starosta konstatoval, že zastupitelstvo je schopno
usnášení ve všech bodech jednání. Dále starosta navrhl, aby zápis provedl p. JUDr. Petr
Schlesinger a ověřovateli navrhl p. Martina Zittnera a p. Romana Štěpničku. Navržení s přijetím
funkcí souhlasili.
Návrh programu zasedání dle pozvánky, doručené členům zastupitelstva
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)

Zahájení, kontrola účasti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Záměr směny pozemků
Výběr zhotovitele inv. akce „Bratčice most M2“, SoD
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – Povodí
Moravy, s.p.
5) Smlouva budoucí o zřízení VB – E.ON
6) Potvrzení písemného schválení Darovací smlouvy - FNUSA
7) Smlouva - Mě Židlochovice – sociální služby
8) Smlouva - OSA – veřejné provozování hudebních děl
9) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
10) Schválení účetní závěrky obce za rok 2019 a schválení hospodářského
výsledku obce za rok 2019
11) Různé
12) Diskuze, závěr

Starosta navrhl schválit Navržený program zasedání zastupitelstva v předložené podobě,
s doplněním v bodě 3 o slovo za 1. uvozovky Zhotovení.
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 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání konaného dne 24.2.2020
Schvaluje:
 Uzavření kupní smlouvy na osobní automobil Škoda Octavia – splněno
 Uzavření směnné smlouvy ohl. pozemku parc.č.2328 k.ú. Bratčice KN s p. Hellarem –
splněno
 Uzavření směnné smlouvy ohl. pozemku parc.č. 2259 k.ú. Bratčice KN s p. Zittnerem –
splněno
 Uzavření smlouvy o souhlasu k umístění a provedení st.záměru se SÚS JMK – splněno
 Uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě 13/08 s obch. spol. KTS Ekologie, s.r.o. – splněno
 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 419 k.ú. Bratčice KN od ČR ÚZSVM – splněno
 Účetní závěrku a rozdělení HV ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. – splněno
 Termín zápisu a vydávání rozhodnutí ohl. zápisu dětí do MŠ - splněno
 Nabytí pozemků parc.č. 535/40, 535/42 a 535/55 v k.ú. Bratčice do vlastnictví obce za
585.000,-- Kč – splněno
 Nabytí sestavy přístřešku a 2 buněk na pozemku parc. č. 535/42 v k.ú. Bratčice do
vlastnictví obce v ceně 45.000,-- Kč – splněno
 Zhotovitele vodních prvků na dětském hřiště – obch.spol. Centrum Jungle, s.r.o. –
splněno
 Uzavření smlouvy o dílo s obch.spol. Centrum Jungle, s.r.o. – splněno
 Operační plán rozvoje sportu v obci – splněno
 Podání žádosti o dotaci pro oblast prevence kriminality v obci od KÚ JMK – splněno
 p. M. Pokorného jako náhradníka za člena zastupitelstva na členské schůzi svazku obcí
Šatavsko – splněno
 Uzavření smlouvy o dílo se s.p. Povodí Moravy ohl. sečení trávy v korytu potoka Lejtna –
splněno
 Inventární zprávu a inventarizaci majetku obce za rok 2019 – splněno
 Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů – od 1.1. 2020 nelze podat žádost o výsadbu
stromů v extravilánu obce, podmínky byly v průběhu dotace změněny, pokud bude
vypsána další výzva, popř. budou opět změněny podmínky, bude záměr výsadby
zastupitelstvu předložen znovu
Pověřuje:
 Starostu podpisem kupní smlouvy na nákup osobního automobilu – splněno
 Starostu podpisem směnných smluv s p. Hellarem a p. Zittnerem – splněno
 Starostu podpisem smlouvy o souhlasu k umístění a provedení stav. záměru se SÚS JMK
– splněno
 Starostu podpisem přílohy č. 1 ke sml. 13/08 s obch.spol. KTS Ekologie, s.r.o. – splněno
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 Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 419 k.ú. Bratčice KN
do vlastnictví obce – splněno
 Starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení vodních prvků s obch.spol. Centrum
Jungle,s.r.o. – splněno
 Starostu k podání žádosti na dotační program pro prevenci kriminality – splněno
 Starostu podpisem smlouvy o dílo na sečení trávy se s.p. Povodí Moravy – splněno
 Podáním schváleného přípisu obce SPÚ Praha ohledně vybudování spol. zařízení
plynoucích z KPÚ v k.ú. Bratčice – v realizaci
 Podáním žádosti o dotaci na výsadbu stromů (Výzva č. 9) – viz. výše
Bere na vědomí:
 Nepodání žádosti na zřízení nového zdroje pitné vody – překážka - nevyřízená pozůstalost
ohl. pozemku
 Podnět p. Jana Matúšky
 RO 1 a 2 /2020
 Informaci o přezkumu hospodaření obce za rok 2019
 Nepodání žádosti o dotaci pro výsadbu stromů

Ad. 2. Záměr směny pozemků – starosta zastupitelům předložil soupis pozemků určených ke
směně, jedná se o pozemky ve vlastnictví obce: parc. č. 148/4 – 23 m2, parc. č. 144/8 - 332
m2, parc. č. 148/11 – 70 m2, parc. č. 145/2 – 82 m2, parc. č. 147/3 – 24 m2 a parc. č. 147/6
– 20 m2, všechny k.ú. Bratčice. Záměr směny pozemků je nutno zveřejnit obvyklým způsobem.
Před hlasováním starosta vyzval přítomné k připomínkám a doplňujícím návrhům, když
připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví obce:
parc. č. 148/4 – 23 m2, parc. č. 144/8 - 332 m2, parc. č. 148/11 – 70 m2, parc. č. 145/2 –
82 m2, parc. č. 147/3 – 24 m2 a parc. č. 147/6 – 20 m2, všechny k.ú. Bratčice a pověřuje
starostu zveřejněním záměru směny pozemků obvyklým způsobem.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3. Výběr zhotovitele inv. akce „Bratčice most M2“, SoD – starosta zastupitele informoval
o potřebě řešení havarijního stavu mostu na místní komunikaci, přes vodní tok Lejtna,
v blízkosti samoobsluhy, budovy čp. 35 v Bratčicích, který byl z důvodu nezbytného zajištění
bezpečnosti uzavřen. PD nového mostu je součástí kompletní obnovy mostů a lávek ve
vlastnictví obce, kterou zpracovala obch. spol. RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o. Stav
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mostu byl konzultován s projektantem, který uvedl, že přechodné zajištění bezpečného
užívání mostu by bylo dosti finančně náročné a maximální délka trvání takového opatření by
byla maximálně 2 roky. Starosta proto navrhl, aby bylo přikročeno k realizaci stavby nového
mostu dle PD vypracované obch. spol. RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o. Zároveň byl
proveden průzkum trhu potenciálního zhotovitele stavby. Z oslovených subjektů, z časových
důvodů okamžitého převzetí staveniště a započetí prací, připadali v úvahu tito tři oslovení:
PROSTAVBY a.s., KAVYL s.r.o., STAVOS Brno a.s. Nabídku předložila pouze obch.spol. STAVOS
Brno, a.s., IČ: 652 77 911, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice, doručena dne
15.5.2020.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili,
když připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výběr obch. spol. STAVOS Brno, a.s., IČ: 652
77 911, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice jako zhotovitele inv. akce
„Zhotovení mostu M2 na MK Bratčice“.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Poté starosta přednesl další potřebný návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s obch. spol. STAVOS
Brno, a.s., IČ: 652 77 911, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice jako
zhotovitelem podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo za
obec jako objednatele. Smlouva o dílo bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Ad. 4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného
břemene – Povodí Moravy, s.p. – smlouvou je zajištěn přístup na pozemky Povodí Moravy
s.p. při realizaci nových mostů a lávek přes vodní tok Lejtna, součástí smlouvy je i zřízení
potřebné služebnosti.
Starosta požádal všechny přítomné zastupitele, aby se k věci vyjádřili. Když vyjádření nebyla
podána, přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s.p., IČ: 707 90 013, se sídlem Dřevařská
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932/11, 602 00 Brno-Veveří, jako pronajímatelem a budoucí osobou ze služebnosti povinnou
podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za obec jako nájemkyni a budoucí osobu ze služebnosti
oprávněnou. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad. 5. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON – obci byly předloženy
k projednání dvě Žádosti obch. spol. E.ON Distribuce, a.s. o vyjádření ke stavbě, jejíž součástí
je Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V prvním případě se jedná o stavbu
„Bratčice, smyč. NN Marešová“ – připojení stávajícího RD. Ve druhém případě se jedná o
stavbu „Bratčice, rozš. NN, Lenhart“ – z předložené situace není patrný záměr stavby.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030035603/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400, jako budoucí
oprávněnou, podle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem Smlouvy za obec jako
budoucí povinnou. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje vyžádání si potřebného doplnění záměru
stavby, které se týká návrh Smlouvy č. 1030048845 Bratčice a pověřuje starostu podáním této
žádosti.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Ad. 6. Potvrzení písemného schválení Darovací smlouvy pro FNUSA – zastupitelé byli dne 3.4.
2020 obesláni zprávou z Fakultní nemocnice u sv. Anny, se žádostí o finanční dar pro boj
s onemocněním COVID 19. Zastupitelé odsouhlasili záměr daru i jeho výši elektronicky, je tedy
nutno záměr projednat a schválení potvrdit na zasedání zastupitelstva obce.
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Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce potvrzuje své elektronicky zaslané schválení uzavření
Darovací smlouvy s Fakultní nemocnicí a sv. Anny Brně, státní příspěvkovou organizací, se
sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 jako obdarovanou a Obcí Bratčice jako
dárkyní. Tato darovací smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Ad. 7. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020“
– Městským úřadem Židlochovice byla obci k odsouhlasení předložena smlouva k zajištění
financování sociálních služeb, které jsou využívány občany obce Bratčice. Návrh této smlouvy
byl zastupitelům zaslán elektronickou poštou.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění financování
sociálních služeb v rámci dotačního programu „podpora základních činností v oblasti
poskytování registrovaných sociálních služeb občanům Města Židlochovice a občanům
správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2020“ s městem Židlochovice se sídlem
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 282979 podle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy za obec. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Ad. 8. Smlouva s OSA – pro veřejné provozování hudebních děl – návrh licenční smlouvy obci
zaslal OSA, z.s., jedná se o zajištění provozování VR.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.
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Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o
veřejném provozování č. VP_2020_59841 s OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, Bubeneč a pověřuje starostu
podpisem Licenční smlouvy za obec jako oprávněnou. Licenční smlouva bude přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Ad. 9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 – starosta požádal pí. Schlesingerovou o
seznámení zastupitelů se Závěrečným účtem obce za rok 2019, který jim byl zaslán
elektronicky.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, pak přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Bratčice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Bratčice za rok 2019, kdy byly při přezkoumání hospodaření zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních celků a d.s.o., ve znění pozdějších zákonů. Obec
Bratčice přijímá následující nápravu : 1) Pokud budou informace na profil zadavatele vkládat
administrátoři akce, budou upozornění na nutnost dodržování termínů vkládání všech dokumentů na
profil zadavatele – portál veřejných zakázek. 2) Pokud budou informace na profil zadavatele vkládat
zaměstnanci obce, budou dodržovat termíny vkládání všech dokumentů na profil zadavatele – portál
veřejných zakázek. 3) Starosta a místostarosta obce budou průběžně kontrolovat, zda byly všechny

dokumenty včas vloženy na provil zadavatele – profil veřejných zakázek. Závěrečný účet obce
Bratčice za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok
2019 se schvaluje. Závěrečný účet za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické
úřední desce obce od 24.4. 2020.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Ad. 10. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019 a schválení hospodářského výsledku obce
za rok 2019 – hospodářský výsledek za rok 2019 skončil ziskem 5.489.776,28 Kč. Starosta
předal slovo pí. Schlesingerové, aby seznámila zastupitele s Účetní závěrkou a hospodářským
výsledkem Obce.
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Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: předložená Účetní závěrka poskytuje podle § 4 vyhlášky o požadavcích na
schvalování účetní závěrky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace a
proto zastupitelstvo, jako schvalující orgán, schvaluje účetní závěrku Obce Bratčice ke dni
31.12. 2019, a to včetně hospodářského výsledku Obce za rok 2019.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Ad. 11. Různé
Darovací smlouva Kooperex – starosta zastupitele informoval o návrhu Darovací smlouvy,
kterým obch. spol. KOOPEREX, s.r.o. poskytne finanční dar prostřednictvím obce pro TJ SOKOL
Bratčice a SDH Bratčice.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s obch. spol.
KOOPEREX, s.r.o. IČ: 26941481, se sídlem Bratčice 171, 664 67 jako dárkyní podle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy za obec jako
obdarovanou. Darovací smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Projednání obnovení provozu v mateřské škole a školního stravování – ve školních jídelnách
– výdejnách stravy od 25.5. 2020 a oznámení o zahájení provozu základní školy od 25.5. 2020
– jedná se o žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Bratčice, okres Brno – venkov,
p.o., o projednání obnovení provozu mateřské školy v Bratčicích v rozsahu doporučeném KHS
dne 6.5. 2020 a v souladu s doporučeními dokumentu MŠMT vydaného dne 30.4. 2020. Provoz
mateřské školy bude zajištěn formou provozování jedné skupiny dětí (max. 28), včetně
potřebných školských zařízení – školní jídelna – výdejna stravy.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje obnovení provozu mateřské školy v Bratčicích
v rozsahu doporučeném KHS dne 6.5. 2020 a v souladu s doporučeními v dokumentu MŠMT
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vydaném dne 30.4. 2020. Provoz mateřské školy bude zajištěn formou provozování jedné
skupiny dětí (max. 28), včetně školských zařízení – školní jídelna – výdejna stravy.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Žádost o povolení osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání do konce školního roku
2019/2020 – starosta zastupitele informoval o možnosti povolení osvobození od úplaty za
předškolní vzdělávání do konce školního roku 2019/2020 pro kalendářní měsíce květen a
červen na základě dočasného snížení počtu dětí v mateřské škole, a to pro zákonné zástupce,
kteří dítě do mateřské školy v těchto měsících neumístí.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje povolení osvobození od úplaty za předškolní
vzdělávání v mateřské škole v Bratčicích do konce školního roku 2019/2020 pro kalendářní
měsíce květen a červen 2020 na základě dočasného snížení počtu dětí v této mateřské škole,
a to pro zákonné zástupce, kteří dítě do mateřské školy v těchto měsících neumístí.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Provozní řád Vodní hřiště obec Bratčice – starosta zastupitele informoval o potřebě schválení
provozního řádu pro prvky Vodního hřiště na dolní návsi. Návrh předložil zhotovitel prvků.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád Vodního hřiště obce Bratčice
v předložené podobě, která bude přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Studie inv. akce „Bratčice – nádrž pod hřištěm“ – starosta zastupitele informoval o
zpracované studii Nádrže pod hřištěm. Studii zpracoval Ing. Dan Šamánek, nabídku zpracování
PD předložila obch. spol. AQUA CENTRUM Břeclav – s oběma obec již spolupracovala na
projektu revitalizace návsi – Bahna. Ve studii je rozpracována hráz, s námi zapracovaným
požadavkem, aby zároveň plnila funkci přechodu pro pěší. V zadní části nádrže bude
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vybudováno dřevěné molo a soustava předčištění. Návrhy podoby řešení předloží projektant.
Jako výchozí podklady pro zpracování PD budou: Ideová studie, Biologické hodnocení,
Dendrologický průzkum. V současné době je otevřená výzva pro podání žádosti o dotaci,
kterou ovšem není možno časově stihnout. Pro další výzvu by bylo žádoucí mít projekt
rozpracován. Zastupitelstvo obce může tedy posoudit studii a rozhodnout, zda projednat
návrh SoD na pořízení PD s obch. spol. AQUA CENTRUM Břeclav.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Ideovou studii „Nádrž pod hřištěm“ jako
výchozí podklad pro další projekční práce pro inv. akci „Bratčice-nádrž pod hřištěm. Dalšími
podklady budou Biologické hodnocení a Dendrologický průzkum.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Poté starosta přednesl další
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření SoD pro vypracování projektové
dokumentace pro dílo „Bratčice-nádrž pod hřištěm“ s obch. spol. AQUA CENTRUM Břeclav,
s.r.o. se sídlem Kapustova 27, 691 14 Břeclav, IČ: 607 10 063 jako zhotovitelem a pověřuje
starostu podpisem SoD za obec jako objednatele. Smlouva o dílo bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI – předmětem plnění je poskytnutí
užívacích práv ke službě ASPI.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv
ke službě ASPI s obch. spol. Wolters Kluwer ČR, a.s. se sídlem U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha – Strašnice, IČ: 63077639 jako poskytovatelem podle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy za obec jako objednatele. Smlouva bude přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
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Zrušení pronájmů v areálu Myslivny Bratčice č.p. 237 – starosta zastupitele informoval, že
díky problematické epidemiologické situaci by bylo vhodné zrušit všechny rezervované
pronájmy areálu Myslivny Bratčice č.p. 237, a to bez výjimky, až do odvolání.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zrušení všech rezervovaných termínů pronájmů
areálu Myslivny Bratčice č.p. 237, a to bez výjimky, až do odvolání.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Vrt PMK 8A – starosta zastupitele informoval o potřebě převodu investorství uvedené inv.
akce na svazek obcí Šatavsko z důvodu zajištění bezproblémového provozování nově
vybudované technické infrastruktury v návaznosti na stávající. Při zachování investorství na
straně obce by nebylo možno garantovat provozování celé vodovodní sítě svazkem obcí
Šatavsko, kdy by novou část infrastruktury, dle podmínek dotace, nuceně provozoval další
subjekt. Proto starosta přednesl
Návrh řešení: uzavření smlouvy mezi Obcí Bratčice a Svazkem obcí ŠATAVSKO, podle které
budou upraveny okolnosti fungování nově vybudované technické infrastruktury vodovodního
přípoje vrtu PMK 8A, na pozemku parc. č. 2522, k.ú. Bratčice, po dobu udržitelnosti projektu.
Podmínky jsou přílohou zápisu.
Poté starosta přednesl další
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje podmínky budoucího převodu investorství inv.
akce „Obec Bratčice – jímací území, vodojem a přiváděcí řad“ na svazek obcí Šatavsko, se
sídlem 664 67 Bratčice č.p. 36, IČ: 387 30 756 a pověřuje starostu předložením těchto
podmínek příslušným orgánům svazku obcí.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020 schválené již dle pověření starostou
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Zahájení provozu Základní školy a Mateřské školy Bratčice, okres Brno – venkov, p.o. –
provoz základní školy bude zajištěn v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.4. 2020
„Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020“ od 25.5. 2020.
Místní komunikace – starosta zastupitele informoval o proběhlých opravách na místních
komunikacích v obci. Všechny opravené úseky při vodním toku Lejtna, včetně asfaltové části
byly provedeny finančním nákladem obch. spol. STAVOS Brno, a.s., jako opravy
vyvolané realizací inv. akce „Revitalizace vodního toku Lejtna“.

Ad. 12. Diskuse a závěr
Starosta informoval zastupitele o předpokládaném termínu dalšího zasedání zastupitelstva
obce, které se uskuteční dle aktuálních potřeb v budově obecního úřadu. Starosta vyzval
přítomné k dalším námětům a připomínkám, když jich nebylo, starosta ukončil jednání v 19.20
hod.

Zapsal :

JUDr. Petr Schlesinger

Ověřovatelé zápisu : Martin Zittner
Roman Štěpnička

dne 18.5. 2020

………………………..

dne 18.5. 2020

………………………….

dne 18.5. 2020

…………………………..
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Usnesení
ze 16. zasedání Zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 18.5. 2020, od 18.00 hod. v areálu Myslivny
Bratčice č.p. 237
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:



















Výběr obch.spol. Stavos Brno,a.s. jako zhotovitele inv.akce „Zhotovení mostu M2 v Bratčicích“
Uzavření SoD s obch.spol. Stavos Brno,a.s.
Uzavření nájemní sml. a sml. o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.
Uzavření Sml. budoucí o zřízení VB s E.On Distribuce, a.s. – parc. č. 419 k.ú. Bratčice
Uzavření Darovací smlouvy s FN u sv. Anny – potvrzuje své předchozí písemné schválení
Uzavření smlouvy o financování soc.služeb s Městem Židlochovice
Uzavření licenční smlouvy s OSA-ochranný svaz autorský, z.s.
Závěrečný účet obce za rok 2019
Účetní závěrku obce za rok 2019, vč. hospodářského výsledku
Uzavření darovací smlouvy s obch.spol. Kooperex, s.r.o.
Obnovení provozu v mateřské škole v Bratčicích a školního stravování od 25.5.2020
Povolení osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání do konce šk.roku pro děti, které nebudou MŠ
v tomto období navštěvovat
Provozní řád Vodního hřiště obce Bratčice
Ideovou studii „Nádrž pod hříštěm“
Uzavření SoD s obch.spol. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. na vyhotovení PD pro „Nádrž pod hřištěm“
Uzavření Sml. o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI s obch.spol. Wolters Kluwer ČR, a.s.
Zrušení všech rezervovaných termínů pronájmů areálu Myslivny Bratčice do odvolání
Podmínky budoucího převodu investorství inv.akce „Obec Bratčice-jímací území“ na svazek obcí Šatavsko

Pověřuje:












Starostu zveřejněním záměru směny pozemků
Starostu podpisem SoD s obch.spol. Stavos Brno, a.s.
Starostu podpisem Sml. o pronájmu a sml. o budoucí smlouvě o zřízení VB s Povodím Moravy, s.p.
Starostu podpisem sml. budoucí o zřízení VB s E.ON Distribuce, a.s.
Starostu vyžádáním potřebného doplnění záměru stavby ke sml. s E.ON Distribuce, a.s.
Starostu podpisem Sml. o zajištění financování soc. služeb s Městem Židlochovice
Starostu podpisem smlouvy s OSA – ochranný svaz autorský, z.s.
Starostu podpisem darovací smlouvy s obch.spol. Kooperex, s.r.o.
Starostu podpisem SoD s obch.spol. AQUA CENTRUM, s.r.o.
Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí užívacích práv ASPI
Starostu předložením podmínek orgánům svazku obcí Šatavsko ohl. převodu investorství

Bere na vědomí:




RO 3/2020, 4/2020 a 5/2020
Zahájení provozu v ZŠ Bratčice
Informaci o opravách místních komunikací

Bc. Robin Bartoš
místostarosta obce

Bc. Jan Buršík
starosta obce
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