
OBEC BRANIŠOV

Z á p i s    č. 1

Dne 5.6.2011, předal pan Jaromír Čížek a Zděněk Farkač,  manželce starosty  pana Milana 
Šafáře   usnesení veřejného zastupitelstva konaného dne 2.6.2011 o ustavení úředních dnů 
zastupitelstva obce. Úřední dny byly zastupitelstvem stanoveny na pondělí od 18.00 do 19.30 
hod a středu od 18.00 do 19.00 hod. Dále bylo usnesením starostovi uloženo: umožnit přístup 
zastupitelům v úředních  hodinách  na  obecní  úřad   a  předložit  jim  k nahlédnutí  smlouvy, 
zápisy ze zastupitelstev, závěrečný účet obce za rok 2010 a rozpočtové provizorium pro rok 
2011 v termínu 6.6.2011.
Zvolení zastupitelé se sešli před obecním úřadem – Jiří Benda, Jaromír Čížek, Zdeněk Farkač 
a  Eva Návarová.  Jmenovaní  zastupitelé  čekali  do  18.30 hod.  Starosta  nepřišel  ani  po  30 
minutách a zastupitelé se rozešli. Další úřední hodiny jsou stanoveny na středu 8.6.2011. 
Našemu planému čekání byl přítomen pan Jan Fišer, který má na obecním úřadě žádost na 
připojení vodovodu a vyjádření ke stavbě.

V Branišově dne 6.6.2011

Zastupitelé: Jiří Benda
        Jaromír Čížek
        Zdeněk Farkač
        Eva Návarová

Z á p i s    č. 2

Dne 8.6.2011 v 18.00 hod.  se sešli zastupitelé pan Jiří Benda, Zdeněk Farkač a Eva Návarová 
před obecním úřadem v Branišově, v době vyhlášených úředních hodin a očekávali, že obecní 
úřad bude otevřen a starosta přítomen. Na úřední desku byl vyvěšen zápis o průběhu úředních 
hodin  dne 6.6.2011.  Přestože starosta  převzal  dne 7.6.2011 dopis a  oznámení  o  konání 
dalších úředních hodin dne 8.6.2011, starosta se do úřadu opět nedostavil  .  Zastupitelé se 
rozešli. 

V Branišově dne 8.6.2011 Zastupitelé: Jiří Benda
        Zdeněk Farkač
        Eva Návarová



OBEC BRANIŠOV

Z á p i s    č. 3

Dne 13.6.2011 v 18.00 hod. se opět  sešli  zastupitelé  pan Jiří  Benda,  Zdeněk Farkač,  Eva 
Návarová před obecním úřadem v Branišově, v době vyhlášených úředních hodin. Bohužel s 
výsledek stejným jako předcházející úřední dny.

V Branišově dne 13.6.2011 Zastupitelé: Jiří Benda
        Zdeněk Farkač 
        Eva Návarová

   

Z á p i s    č. 4

z úředních a pokladních hodin dne 15. 6. 2011 konaných na obecním úřadě v Branišově v 
17:00 hod.

Přítomni: 

zastupitelé: Jiří Benda, Jaromír Čížek, Zdeněk Farkač, Eva Návarová

účetní paní Bláhová a bývalý zastupitel pan Jan Kaňka pověřený starostou příjmem a evidencí 
pošty (obecní). Písemné pověření pan Kaňka nemá.

Paní Bláhová nám sdělila, že nám nemůže poskytnout žádné písemnosti ani k nahlédnutí. Prý 
je tím pověřen bývalý místostarosta pan Šedivý, který ale bohužel pracuje v Praze a není tedy 
aktuálně přítomen.

V Branišově dne 15. 6. 2011 Zastupitelé: Jiří Benda
        Zdeněk Farkač 
        Eva Návarová
        Jaromír Čížek


