Zápis
z 28. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 4.10. 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 Štěpnička, p. Pavel Janek a pí. Ing. Jana Jersenská, starosta
konstatoval, že zastupitelstvo je schopno usnášení ve všech bodech jednání. Dále starosta
navrhl, aby zápis provedl p. 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

1) Zahájení, kontrola účasti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb s obch. spol. SB PATROL,
s.r.o.
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obch. spol.
EG.D, a.s.
4) Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování právních služeb
5) Smlouva o postoupení práv a povinností
6) Projednání záměru směny pozemků
7) Projednání žádosti o finanční dar
8) Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování
9) Nájemní smlouva nájezd k RD
10) Smlouva o zajištění financování sociálních služeb
11) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
12) Poskytnutí souhlasu s přijetím věcného daru
13) ZŠ a MŠ financování
14) Provozní řád Myslivna, Kabiny TJ SOKOL
15) Provozní řády Dětské hřiště
16) Účast v elektronickém dražebním jednání
17) Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
18) Různé
19) Diskuze, závěr
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 27. zasedání konaného dne 12.7. 2021
Schvaluje:
 Výběr nejvýhodnější nabídky na inv. akci „Dětské hřiště na návsi – obch.spol. TR Antoš,
s.r.o.
 Uzavření SoD se zhotovitele TR Antoš, s.r.o. – splněno
 Výběr nejvýhodnější nabídny na inv. akci „Pergola bistro“ – Jiří Kotolán
 Uzavření SoD s p. Jiřím Kotolánem – splněno
 Poskytnutí daru obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, městysi Moravská Nová Ves a městu
Hodonín, vždy po 40.000,-- Kč a materiální pomoc postiženým obcím – splněno
 Kupní smlouvu ohl. pozemku p.č. 28/2 a části pozemku p.č. 4/1 k.ú. Bratčice s p. Martinem
Gajarským – splněno
 Pořízení pasportu veřejného osvětlení – splněno
 Pořízení sochy na dřevěném ochozu v lokalitě „Bahno“ – v realizaci

Pověřuje:






Starostu podpisem SoD s obch.spol. TR Antoš, s.r.o. – splněno
Starostu podpisem SoD s p. Jiřím Kotolánem – splněno
Starostu podpisem Kupní smlouvy s p. Martinem Gajarským – splněno
Starostu objednáním pasportu veřejného osvětlení – splněno
Starostu objednáním sochy na ochoz v lokalitě „Bahno“ – splněno

Bere na vědomí:
 RO 6/2021
 Kulturní akci v lokalitě „Bahno“ 31.7.2021

Ad. 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb s obch. spol. SB PATROL, s.r.o.
– starosta uvedl, že došlo k pořízení zabezpečovacího systému pro objekty kabin TJ SOKOL a
bistra Stará pískovna. Předmětem dodatku č.2 je doplnění objektů na pult centrální ochrany.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.2 s obch. spol. SB PATROL,
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem Dodatku za obec jako objednatele. Dodatek bude přílohou
tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obch. spol. EG.D, a.s.
– obci byla zaslána žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas ke stavbě „Bratčice,
rozš. kNN, Zahradníček“, jedná se o síť technického vybavení.

Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: HO-001030068248/001-MOPR s obch. spol. EG.D, a.s. se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 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 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad. 4. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené 26.6.2019 – smlouva
zajišťuje prodloužení poskytování služeb pověřence na úseku GDPR na dobu neurčitou.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
poskytování právních služeb s Mgr. Evou Rotreklovou se sídlem Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ:
662 47 268, podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem Dodatku za obec jako
klienta. Dodatek bude přílohou tohoto zápisu.

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

Ad. 5. Smlouva o postoupení práv a povinností – smlouvou dochází k přenechání nebytových
prostor pronajatých obch. spol. HAIKHANH, s.r.o. do nájmu paní Thi Ngoc Ai Ho. K postoupení
práv a povinností ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor k podnikání z 29.11.2017 –
k uzavření postupní smlouvy si vyhradilo pravomoc udělit souhlas zastupitelstvo obce – podle
§ 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění pozdějších zákonů
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze
Smlouvy o nájmu nebytových prostor k podnikání s obch. spol. HAIKHANH, s.r.o. se sídlem 1.
máje 442, 664 84 Zastávka, IČ: 066 32 343 jako postupitelkou, paní Thi Ngoc Ai Ho, fyzickou
osobou podnikající podle živnostenského oprávnění se sídlem Sídliště 329, 672 01 Moravský
Krumlov, IČ: 075 96 057, jako postupnicí a pověřuje starostu podpisem Smlouvy za obec jako
Postoupenou. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Ad. 6. Projednání záměru směny pozemků – starosta podal návrh na zveřejnění záměru
směny pozemků parc. č. 252/20 o výměře 375 m2, 255/2 o výměře 22 m2 a 252/21 o výměře
163 m2 vše k.ú. Bratčice, ve vlastnictví obce.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č.
252/20 o výměře 375 m2, orná, 255/2 o výměře 22 m2, ost. plocha a 252/21 o výměře 163
m2, orná, vše k.ú. Bratčice k.ú. Bratčice, ve vlastnictví obce a pověřuje starostu zveřejněním
záměru obvyklým způsobem.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Ad. 7. Projednání žádosti o finanční dar – starosta zastupitele informoval o žádosti o
příspěvek, kterou obci zaslala Římskokatolická farnost Bratčice.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Římskokatolickou
farností Bratčice, se sídlem Bratčice 104, 664 67, IČ: 652 66 293 jako obdarovanou pro
poskytnutí peněžitého daru 49.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy za obec jako
dárkyni. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Ad. 8. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování – starosta zastupitele informoval
o potřebě projednání Licenční smlouvy k provozování veřejného rozhlasu.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o
veřejném provozování č. VP_2021_64153 s OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 638 39 997, podle
předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy za obec jako provozovatele.
Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Ad. 9. Nájemní smlouva - nájezd k RD – starosta zastupitele informoval o žádosti o pronájem
části pozemku parc. č. 35/1 k.ú. Bratčice KN o výměře 13 m2 ve vlastnictví obce pro umístění
nájezdu k RD. Žádost zaslal p. Jan Kirchner. Záměr pronájmu byl zveřejněn obvyklým
způsobem v termínu od 9.7.2021 do 26.7.2021.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s p. Janem
Kirchnerem, r.č. 790709/3964, bytem Bratčice čp. 26, jako nájemcem, ohl. části pozemku
parc.č. 35/1 k.ú. Bratčice KN o výměře 13 m2 a pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy
za obec jako pronajímatele. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Ad. 10. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb – smlouva zajišťuje poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům správního obvodu ORP Židlochovice.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
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 2021“ s městem Židlochovice se sídlem
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 282 979 podle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy za obec. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Ad. 11. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku – starosta zastupitele informoval o
možnosti přijetí nadačního příspěvku na pořízení sazenic stromů a potřebného materiálu
k realizaci projektu „Ovocná alej Bratčice“. Alej je umístěna na pozemku parc. č. 2579 k.ú.
Bratčice.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku na realizaci
projektu Ovocná alej Bratčice na pozemku parc. č. 2579 k.ú. Bratčice.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku č. 90-SZ-004 s Nadací Partnerství se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 457 73 521,
jako poskytovatelem podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy za
obec jako příjemce. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Ad. 12. Poskytnutí souhlasu s přijetím věcného daru – ředitelka ZŠ a MŠ Bratčice zaslala obci
žádost o poskytnutí písemného souhlasu s přijetím věcného daru 3D tiskárny Originál Prusa i3
MK3S v hodnotě 19 990,- Kč vč. DPH.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje přijetí věcného daru 3D tiskárny Originál Prusa i3
MK3S v hodnotě 19 990,- Kč vč. DPH pro Základní školu a Mateřskou školu Bratčice, okres
Brno-venkov, p.o., jako příjemce od obch. spol. Prusa Research a.s. se sídlem Partyzánská
188/7a, 170 00 Praha 7, IČ: 066 49 114 jako poskytovatele, za obec jako zřizovatelku.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Ad. 13. ZŠ a MŠ financování – starosta zastupitele informoval o možnosti odvodu částky
200 000,-Kč z Investičního fondu a částky 400 000,-Kč z Rezervního fondu ZŠ a MŠ Bratčice,
okres Brno – venkov, p.o. do rozpočtu zřizovatelky Obce Bratčice. Jedná se o finanční
prostředky, které převyšují aktuální potřeby této příspěvkové organizace.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje odvod částky 200 000,-Kč z Investičního fondu
a částky 400 000,-Kč z Rezervního fondu ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno – venkov, p.o., do
rozpočtu zřizovatelky Obce Bratčice. Jedná se finanční prostředky převyšující aktuální potřeby
této příspěvkové organizace. Finanční transakce bude započtena jako odvod a poskytnutí
dotace na provoz. Zastupitelstvo pověřuje účetní provedením účetního zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Ad. 14. Provozní řád Myslivna, Kabiny TJ SOKOL – starosta podal návrh na úpravu výše
pronájmu Myslivny Bratčice čp. 237 a to nově na: 3 500,-Kč víkendový pronájem, 1 000,-Kč
denní pronájem mimo víkend, 1 000,-Kč denní pronájem pro přípravu mimo víkend. TJ SOKOL
Bratčice tenisový kurt 1 000,-Kč za 10 hodin, posilovna 1 000,-Kč za kalendářní rok + 250,-Kč
vratná záloha za klíč a čip pro vstup do objektu. V případě úhrady v průběhu kalendářního roku
se hradí vždy započaté kvartální období do konce kalendářního roku.

Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje platby za užívání obecního majetku takto: pronájem
Myslivny Bratčice čp. 237 3 500,-Kč víkendový pronájem, 1 000,-Kč denní pronájem mimo
víkend, 1 000,-Kč denní pronájem pro přípravu akce mimo víkend. TJ SOKOL Bratčice tenisový
kurt 1 000,-Kč za 10 hodin, posilovna 1 000,-Kč za kalendářní rok + 250,-Kč vratná záloha za
klíč a čip pro vstup do objektu. V případě úhrady v průběhu kalendářního roku se hradí vždy
započaté kvartální období do konce kalendářního roku
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno

Ad. 15. Provozní řády Dětské hřiště – starosta zastupitelům předložil návrh Provozních řádů
dětských hřišť, který obci předložil dodavatel hřišť a byl následně konzultován s Ing. Luďkem
Simonidesem, kontrolorem dětských hřišť a podal návrh na jejich schválení.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád a Návštěvní řád dětských hřišť
v katastru obce Bratčice. Řády budou přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Ad. 16. Účast v elektronickém dražebním jednání – starosta zastupitele informoval o
možnosti účasti v elektronické dražbě.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v elektronické exekuční dražbě
ohledně pozemků zapsaných v KN na LV č. 136 pro k.ú. a obec Bratčice 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. 17 bylo schváleno.

Ad. 17. Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – dodatkem dochází
k úpravě smluvních ujednání v souvislosti s přijetím zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností a zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení s obch. spol. ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143
00 Praha 4, IČ: 273 73 231, podle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku
za obec. Dodatek bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno

Ad. 18. Různé
Umístění 3 ks lávek na nově budovanou část vycházkové cesty Stezka vody – nově navržený
a budovaný úsek tvoří spojitý okruh v okolí mokřadního biotopu, dlouhý cca 3,5 km. Okruh
navazuje na realizovanou část Stezky a po dokončení se bude připojovat v místě soutoku
vodního toku Lejtna a Šatava, kde bude i vyúsťovat. V místě překročení Šatavy je třeba
instalovat 3 ks lávek pro pěší, přičemž je navrženo objednat kompozitové lávky od obch. spol.
PREFA KOMPOZITY, a.s.

Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje objednání 3 ks kompozitových lávek pro pěší od
obch. spol. PREFA KOMPOZITY, a.s. IČ: 26949881 se sídlem Kulkova 10/4231, 615 00 Brno a
pověřuje starostu zasláním objednávky.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno

Bratčice BPS – těsnící a drenážní clona silážních žlabů BPS Bratčice – starosta zastupitele
informoval o vývoji situace spojené s únikem silážních šťáv do vodního toku Lejtna, kdy dosud
probíhá šetření Českou inspekcí životního prostředí. V reakci na šetření byl obci doručen přípis
obch. spol. STAVOS Engineering, s.r.o., kterým je obec žádána o vyjádření k předloženému
technickému řešení, zabezpečujícímu ochranu před případným průsakem silážních šťáv
z přilehlých žlabů, do okolí vodního toku Lejtna. Předloženým technickým řešením je
vybudování nepropustné drenážní clony a odvod šťáv drenážní trubkou do již existující jímky.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním kladného vyjádření obce
k předložené technické dokumentaci vypracované Ing. Jaroslavem Hrůzou, Ph.D. pro obch.
spol. STAVOS Engineering, s.r.o. s podmínkou, že budou Obec Bratčice i Povodí Moravy, s.p.
zváni ke všem jednáním v dané věci. Toto kladné vyjádření nenahrazuje potřebná stanoviska
a rozhodnutí dotčených orgánů pro povolení této stavby.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Na vědomí:
RO č. 7/2021, č. 8/2021, č. 9/2021
Pasport VO obce
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. za rok 2020/2021
Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko za rok 2020
Vznik Euroregionu Pomoraví
Podání žádosti o zápis Brownfieldu
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022
Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX

Zpráva o jednání Okresního soudu Brno-venkov o žalobě ČR - ÚZSVM proti Obci Bratčice ve
věci bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 35/2 v kat. úz. Bratčice – spis. zn.
5 C 39/2021
Malinová plantáž – založení
Výsadba Ovocná alej Bratčice + doplnění ovocných stromů a keřů v okolí Stezky vody

Ad. 19. 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, od 18.00 hod. Starosta vyzval přítomné k dalším námětům a
připomínkám, když jich nebylo, starosta ukončil jednání v 19.30 hod.

Zapsala :

Jindřiška Schlesingerová

Ověřovatelé zápisu : Martin Zittner
JUDr. Petr Schlesinger

Bc. Robin Bartoš
místostarosta

dne 4.10. 2021

………………………..

dne 4.10. 2021

………………………….

dne 4.10. 2021

…………………………..

Bc. Jan Buršík
starosta

Usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 4.10.2021, od 18.00 hod. v areálu
Myslivny Bratčice č.p. 237

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:


















Uzavření dodatku č. 2 s obch.spol. SB Patrol, s.r.o. ostraha
Uzavření sml. o sml. budoucí o zřízení VBH s obch.spol. EG.D. a.s. – NN
Uzavření dodatku č. 2 s Mgr. E. Rotreklovou, pověřenec GDPR
Uzavření smlouvy o poskytnutí práv a povinností – obchod
Uzavření darovací smlouvy s ŘKF Bratčice
Uzavření licenční smlouvy s OSA, z.s.
Uzavření nájemní smlouvy ohl. části pozemku parc.č. 35/1 k.ú. Bratčice KN
Uzavření smlouvy o zajištění financování soc. služeb
Přijetí nadačního příspěvku
Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
Přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. – 3D tiskárna
Odvod a započtení financí z IF a RF ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o.
Provozní řády Myslivny, tenisového kurtu a posilovny
Provozní a Návštěvní řád dětských hřišť
Účast v elektronické dražbě
Uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Asekol, a.s.
Objednání 3 mostků na stezky

Pověřuje:















Starostu podpisem dodatku č. 2 s obch.spol. SB Patrol, s.r.o.
Starostu podpisem sml. o sml. budou s obch.spol. EG.D, a.s.
Starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě s Mgr. Rotreklovou
Starostu podpisem smlouvy o postoupení práv a povinností s obchodem
Starostu zveřejněním záměru směnu pozemku 252/20 k.ú. Bratčice
Starostu podpisem darovací smlouvy s ŘKF Bratčice
Starostu podpisem hromadné licenční smlouvy s OSA
Starostu podpisem nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 35/1 k.ú. Bratčice
Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
Účetní proúčtováním odvodu a příspěvku se ZŠ a MŠ Bratčice, p.o.
Starostu zajištění účasti v elektronické dražbě
Starostu podpisem dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru s obch.spol. Asekol, a.s.
Starostu objednáním 3 ks mostků
Starostu vydáním stanoviska na těsnící clonu silážních žalů BP/S Bratčice

Bere na vědomí












RO 7, 8 a 9/2021
Pasport VO obce
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o.
Závěrečný účet svazku obcí Šatavsko
Vnik Euroregionu Pomoraví
Podání žádosti o zápis Brownfieldu
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022
Pojistnou smlouvu o skupinovém úrazovém pojištění JSDH
Jednání OS Brno-venkov – ÚZSVM x Obec Bratčice
Založení malinové plantáže
Výsadba ovocné aleje v okolí stezky

Bc. Robin Bartoš
místostarosta obce

Bc. Jan Buršík
starosta obce

