Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bratronice konaného dne 19. 4. 2021 od 19 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratronice
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Ověřovatelé: Miloslav Antony, Simona Bělová
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19 hod., navrhl ověřovatele zápisu a konstatoval, že
zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projednání návrhu závěrečného účtu Obce Bratronice za rok 2020
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Obce Bratronice
Projednání roční účetní závěrky Obce Bratronice za rok 2020
Projednání inventurní zprávy za rok 2020
Rozpočtová změna č. 1
Rozpočtová změna č. 2
Rozpočtová změna č. 3
Projednání žádosti o povolení průjezdu vozidel – Automoto klub Pačejov v AČR
Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Bratronice

Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

Průběh jednání, hlasování:
1. Projednání návrhu závěrečného účtu Obce Bratronice za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh závěrečného účtu Obce Bratronice za rok
2020 s výrokem bez výhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Obce Bratronice
Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při tomto přezkoumání bez výhrad:
a) nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
do 15 dnů od projednání závěrečného účtu – Zastupitelstvo obce při zjištění chyb v rámci
„Přezkoumání hospodaření“ za příslušný rok přijme při projednání „Závěrečného účtu“
opatření k nápravě a o splnění tohoto opatření následně bude informovat příslušné
oddělení Krajského úřadu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Projednání roční účetní závěrky Obce Bratronice za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo roční účetní závěrku Obce Bratronice za rok 2020,
a to všemi hlasy přítomných členů.

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Projednání inventurní zprávy za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo inventurní zprávu za rok 2020 všemi hlasy bez
výhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Rozpočtová změna č. 1
Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení rozpočtové změny č. 1.

6. Rozpočtová změna č. 2
Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení rozpočtové změny č. 2.

7. Rozpočtová změna č. 3
Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení rozpočtové změny č. 3.

8.

Projednání žádosti o povolení průjezdu vozidel – Automoto klub Pačejov v AČR
Zastupitelstvo obce projednalo žádost od Automoto klubu Pačejov v AČR o povolení průjezdu
vozidel účastníků rally, která se bude konat ve dnech 2. až 3. října 2021.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

9. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Bratronice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Bratronice.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo návrh závěrečného účtu Obce Bratronice za
rok 2020 s výrokem bez výhrad.

II.

Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření za rok 2020:
a) Zastupitelstvo obce při zjištění chyb v rámci „Přezkoumání hospodaření“ za
příslušný rok přijme při projednání „Závěrečného účtu“ opatření k nápravě a o
splnění tohoto opatření následně bude informovat příslušné oddělení Krajského
úřadu.

III.

Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo roční účetní závěrku Obce Bratronice za rok
2020, a to všemi hlasy přítomných členů.

IV.

Zastupitelstvo obce Bratronice schválilo inventurní zprávu za rok 2020 všemi hlasy bez
výhrad.

V.

Zastupitelstvo obce Bratronice povolilo průjezd vozidel účastníků rally, která se bude
konat ve dnech 2. až. 3. 10. 2021. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s průjezdem
vozidel, uzavírkou komunikací a navrženou objížďkou.

VI.

Zastupitelstvo obce Bratronice po projednání:
a) Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování
územního plánu Bratronice.
b) Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých
z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bratronice.
c) Schvaluje v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona s použitím § 47 odst. (5)
stavebního zákona v návaznosti na § 6 odst. (5) písm. b) a f) Zprávu o uplatňování
územního plánu Bratronice.

……………………………………….
Pavel Kresl
starosta obce Bratronice
Zapsal: Hana Krejčířová

Ověřili: Miloslav Antony …………………………………………..
Simona Bělová …………………………………………..

