
OBEC BRANIŠOV

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 2.6.2010 od 19.30 hod.

Paní Návarová:

Dobrý večer,

na dnešním veřejném zasedání zastupitelstva obce Branišov vítám jak zastupitele obce, tak 
vás občany této obce. Dále mezi námi vítám zástupce ministerstva vnitra Ing. Veselého, který 
může případně zodpovědět  vaše dotazy týkající  voleb.  Vzhledem k tomu,  že z posledních 
voleb 9.4. tohoto roku nevzniklo usnášení schopné zastupitelstvo (jen pro informaci  počet 
členů zastupitelstva v naší obci musí být 5), nemohl být zvolen starosta, ani místostarosta a 
dosavadní starosta vykonává funkci dál.  Dne 10.5.2011 jsme podle zákona požádali  starostu 
o svolání  schůze zastupitelstva,  toto neučinil  a  proto jsme veřejnou schůzi   zastupitelstva 
svolali sami, protože se cítíme částečně odpovědní za vzniklou situaci a hlavně vás chceme 
informovat  o  dalším  chodu  obce  a  zabránit  tak  různým  fámám  a  dohadům.  Zasedání 
zastupitelstva budu  jako nejstarší člen zastupitelstva řídit já.
Věřím, že dnešní jednání zastupitelstva bude probíhat v klidné atmosféře, bez emocí a urážek.

Upozorňuji, že dnešní zasedání je nahráváno.

Naše jednání se bude řídit tímto programem:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele 
3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Ověření výsledků voleb a informace o situaci po nových volbách v obci
5) Řízení obce do nových voleb v říjnu 2011
6) Jmenování inventarizační komise
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

Máte   někdo  připomínku k tomuto   programu? Pokud ne,  budeme hlasovat,  hlasují 
pouze zastupitelé s platným mandátem.
Záznam o hlasování budeme vždy uvádět v pořadí Pro-Proti-Zdržel se
Hlasování:  4-0-0

K bodu číslo 2: zapisovatelem dnešního jednání navrhuji  pana Jiřího Bendu
Hlasování:  4-0-0

Bod číslo 3: ověřovateli zápisu navrhuji pana Jaromíra Čížka a paní Jaroslavu 
Šestauberovou
Hlasování:  4-0-0

Bod číslo 4:  Vzhledem k tomu, že starosta na schůzi zastupitelstva 9.5.2011 opomněl 
provést ověření výsledků voleb zastupitelstva z 9.4.2011, seznámím vás s nimi nyní.
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Voleb konaných  9.4.2011 se v naší obci zúčastnilo 153 voličů, počet odevzdaných obálek byl 
152 s tímto výsledkem:

 Volební strana č. 1 – NEZÁVISLÍ
1) Josef Melena             - 65
2) Jaroslav Kaňka         - 62
3) Marie Hrabětová      - 59
4) Vlastimil Šedivý       - 54
5) Eva Honnerová         - 52
6) Jan Kaňka              - 51
7) Marie Lošková       - 51

Volební strana č. 2 – Občané Branišova
1. Eva Návarová         - 94
2. Jiří Benda                - 94
3. Zdeněk Farkač             - 93
4. Jaromír Čížek           - 87
5. Petra Voborská              - 78
6. Petr Kovařík           - 77
7. Hana Matlasová         - 70
8. Renata Latková         - 15

Podle konečného přepočtu hlasů získala strana č. 1 NEZÁVISLÍ    - 3 mandáty  
1. Josef Melena
2. Jaroslav Kaňka
3. Vlastimil Šedivý
Náhradníci:
1. Eva Honnerová
2. Jan Kaňka
3. Marie Hrabětová
4. Marie Lošková

Strana č.2  Občané Branišova – získala 4 mandáty
1. Eva Návarová
2. Jiří Benda
3. Zdeněk Farkač
4. Jaromír Čížek
Náhradníci:
1. Petr Kovařík
2. Petra Voborská
3. Hana Matlasová
4. Renata Latková

Sčítání hlasů při volbách 9.4.2011 byl přítomen dozor státní volební komise, který jsme si 
vyžádali na ministerstvu vnitra. K tomuto kroku jsme přistoupili po zkušenostech z říjnových 
voleb, kdy prvního jednání volební komise se náš zástupce vůbec nezúčastnil, protože nebyl 
pozván,  k pozvání  došlo  až  po  urgenci  našeho zmocněnce.  K výsledku těchto  voleb  jsme 
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neměli důvěru, proto jsme se všichni včetně náhradníků vzdali mandátu a tím jsme vyvolali 
nové volby, které se konaly 9.4.2011.

Pan Farkač:

Původní ustavující schůze zastupitelstva svolaná starostou obce, panem Šafářem, nesplňovala 
zákonem  danou  formu,  a  pan  starosta,  místo  aby  emoce  zúčastněných  mírnil,  naopak 
podněcoval  vzájemné  napadání,  vyčítání  malicherností  a  řešení  osobních  sporů. Vyvěšený 
program  jednání  hned  v  počátku  zrušil  a  jako  důvod  uvedl,  že  všichni  kandidáti  strany 
Nezávislí  se  vzdávají  svých  mandátů  a  obec  povede  až  do  dalších  voleb  (říjen  2011) 
dosavadní starosta. 

V naší obci tedy ani v opakovaných volbách, nebylo ustaveno plnohodnotné zastupitelstvo s 
kompletními  pravomocemi.  Jde  o  patovou  situaci,  kdy  bývalé  tradiční  vedení  obce  po 
dlouhých letech nezvítězilo  ve volbách a v zoufalé  snaze nedopustit,  aby někdo jiný měl 
přístup k obecním dokumentům, přimělo vlastní skupinu nezávislých kandidátů nepřijmout ve 
volbách  získaný  mandát.  Důvody  tohoto  postupu  mají  základ  v  dlouhodobé  snaze  o 
znepřístupnění, či nezveřejnění ze zákona veřejně přístupných obecních dokumentů, jakými 
jsou  například:  obcí  proplácené  faktury  (zpřístupněno  částečně),  obcí  uzavírané  smlouvy, 
zápisy ze zasedání zastupitelstva a další. Tyto dokumenty nebyly ani po téměř ročním úsilí 
žadatelů zpřístupněny, přesto, že to starostovi nařídil krajský úřad. Je pravdou, že řádné volby 
do  obecního  zastupitelstva  v  roce  2010  „shodila“  strana  „Občané  Branišova.“  Důvodem 
tohoto kroku byla prokazatelná pochybení stávajících zastupitelů při volbách, i činnost zřejmě 
nedostatečně poučené volební komise. Tyto skutečnosti však dle dotazovaných orgánů státní 
správy  nebyly  dostatečným  důvodem  pro  napadení  regulérnosti  voleb,  proto  skupina 
opozičních kandidátů volila jedinou možnost jak dojít k opakování voleb, a nepřijala takto 
získaný mandát. 

Nyní  zpět  k současné situaci.  Starosta obce nám poté,  kdy jsme řádně složili  a podpisem 
potvrdili zákonem předepsaný slib oznámil, že ani nadále, jako čtyřčlenné, regulérně zvolené 
zastupitelstvo, ale s omezeným mandátem, nebudeme mít přístup na obecní úřad a k obecním 
dokumentům, protože zajištěním úřadu pověří „lidi, kterým on důvěřuje“ a ti budou mít na 
obecní  úřad přístup.  Toto jednání nemá podporu v zákoně,  nedodržování zákonů se ale v 
Branišově  v  posledním  volebním  období  stalo  pravidlem.  K  čemu  toto  vše  směřuje  se 
můžeme pouze domnívat. Nevíme proč, se ale představitelé obce  tak urputně brání umožnit 
nám přístup k dokladům, které mohou objasnit jak se utrácí společné finance. 

Paní Návarová:

Dalším bodem našeho programu je:

5) Řízení obce do nových voleb.

Věřte,  že  nám  tato  situace  není  příjemná,  chtěli  bychom,  aby  se  obec  Branišov  dobře 
prezentovala  na  veřejnosti,  rozvíjela  se  tak,  jako  okolní  obce  a  k tomu  využívala  všech 
možnosti,  které  stát  umožňuje  a  nabízí.  Bojím  se  říci  dotací,  na  to  bývalé  vedení  obce 
alergické.
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Dlouho jsme zvažovali co dělat dál, byli jsme se poradit na KÚ i  ministerstvu vnitra. Podle 
zákona o obcích v případě, že bychom se vzdali mandátu také a nebyl by žádný zastupitel 
ministerstvo ustanoví státního zástupce, který by docházel na obec 1x týdně a řešil by pouze 
nejnutnější  záležitosti.  My,  ale   chceme  v nových  volbách  v říjnu  letošního  roku  znovu 
kandidovat  a  získat  vaši  důvěru  a  váš  hlas  pro  naši  kandidátku.  Proto  jsme  se  rozhodli 
mandáty nesložit  a  řídit  obec a  obecní  úřad zastoupený dosavadním starostou  do nových 
voleb, i když s omezenými pravomocemi. V každém případě za tuto dobu získáme přehled o 
hospodaření obce, kde by se dalo ušetřit a můžeme připravit plán akcí, do kterých bychom se 
chtěli  pustit.  Některé věci jsme připravovali  již pro podzimní kola dotací,  bohužel za této 
situace je  musíme odložit.

Zastupitelstvo se bude scházet dle potřeby, o každém zasedání budete včas informováni na 
úřední desce a webových stránkách obce. Úřední hodiny navrhujeme pondělí od 18.00 do 
19.30 hod. a ve středu od  18.00 do 19.00 hod.

Jen pro dopřesnění našeho postavení zastupitelstva:
Podle  zákona  o  obcích  §  109,  odst.  1  –  cituji:  Obecní  úřad  tvoří  starosta,  místostarosta,  
tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního 
úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Podle odst. 3 téhož §, opět cituji: Obecní úřad – v našem případě  starosta

 v oblasti samostatné působnosti,  za prvé plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 
obce. Toto nám umožňuje zákon a tím se budeme také řídit.

6) Jmenování inventarizační komise.

Vzhledem k tomu, že žádný z nás nebyl v minulém zastupitelstvu,  a  ani starosta nemá nový 
mandát považujeme za nutné provést inventarizaci majetku, dokladů a ostatních písemností, 
abychom se v budoucnu vyvarovali případných problémů, že se za nás něco ztratilo. Z těchto 
důvodů  navrhujeme  vytvořit  inventarizační  komisi,  a  to  v co  nejkratším termínu  majetek 
zinventarizovat.
Náš návrh na inventarizační komisi: předseda komise  pan Farkač,  členové pánové Benda, 
Čížek a paní Návarová, žádám starostu o doplnění komise o některé bývalé zastupitele. Členy 
komise lze doplnit i z řad občanů.

K tomu bodu navrhujeme usnesení č. 1
1) Zastupitelstvo obce na dnešním jednání ustavilo inventarizační komisi.
2) Určilo úřední hodiny vždy v pondělí od 18.00 do 18.30 hod. a středu od 18.00 do 

19.00 hod.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
1) Umožnit  zastupitelům  přístup  v úředních  hodinách  na  obecní  úřad,  vždy  v  

pondělí od 18.00 do 19.30 hod. a ve středu od 18.00 do 19.00 hod.
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2) Předložit zastupitelům k nahlédnutí smlouvy, zápisy ze zastupitelstev,  závěrečný 
účet  obce  za  rok  2010  a  rozpočtové  provizorium  pro  rok  2011  –  v termínu 
6.6.2011

3) Předložit inventuru majetku k 31.12.2010 -   v termínu 15.6.2011

Má někdo k tomuto usnesení připomínku, pokud ne nechávám hlasovat

Pro-Proti-Zdržel se:
Hlasování:  4-0-0

7) Různé

a)  Byli bychom rádi, kdyby k nám měli občané důvěru, přicházeli se svými problémy, ale i 
     nápady a podněty co by chtěli v obci vylepšit. 

b)  Mnozí z vás neví, že jsme s několika ženami založily Svaz žen Branišov, a budeme rády,
     když se naše členská základna  rozroste.  Chceme pomáhat při různých akcích pro děti, 
     oživit alespoň trochu kulturní život  v obci, sejít a poznat se. Víte o tom, že v naší obci 
     žije 85 žen a kolik z nás se zná? Není to škoda?
 

8) Diskuze

Využijte přítomnosti zástupce ministerstva vnitra

Pan Ing. Veselý – pracovník ministerstva vnitra v Českých Budějovicích, jehož úkolem je 
poskytovat obcím metodickou pomoc a vykonávat dozor. Jako další provádí činnost, kterou je 
správa obce – v případě rozpadu zastupitelstva.
„Je jenom na občanech aby si určili kdo v obci bude rozhodovat o jejich právech. Stát nemůže 
zasahovat  do  toho  koho  si  občané  zvolí  apod.  Úkolem  státu  je  v  případě  rozpadu 
zastupitelstva dovést obec k novým volbám. Správce nemůže a ani to nemá v popisu práce 
rozvíjet obec ani rozhodovat o tom o čem má rozhodovat zastupitelstvo a občané (opravy 
komunikací, kanalizace atd.). Problémem v této obci je počet zastupitelů, který je stanoven 
na 7, kdy dochází pak k patové situaci jako nyní při složení mandátů jedné strany. Úkolem 
budoucího  zastupitelstva  by  mělo  být  v  budoucnu  stanovení  počtu  zastupitelů  takovým 
způsobem, aby k tomuto nadále nedocházelo (později doporučen počet 9 členů).“
„Nově  zvolené  zastupitelstvo  je  regulérní  a  usnášení  schopné  –  nemůže  ale  provádět 
rozhodování o majetkových úkonech, vydávat vyhlášky, schvalovat řádný rozpočet, uzavírat 
smlouvy o dotacích atd. Výsledkem je, že o nových věcech, které všechny tíží nebude moci 
nikdo  rozhodnout.  Na  zastupitelstvo,  protože  není  obecní  rada,  přecházejí  veškeré 
kompetence rady. Zastupitelstvo tedy může rozhodovat zbytkové věci tzn. úkolovat starostu, 
obecní úřad, může uzavírat nájemní smlouvy, může rozhodovat o plnění rozpočtu atd.“
„Samozřejmě je to újma pro celou obec pokud takováto situace nastane a naše pracoviště 
může nabídnout v případě problémů výkladové stanovisko, ale v žádném případě nemůžeme 
vstupovat vykonávat práci starosty a zastupitelstva. Je jen na zastupitelstvu, aby dovedlo obec 
k novým volbám, které budou na podzim, bez toho aby obec utrpěla co nejmenší škody. Dále 
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je potřeba, aby z voleb vzešlo silné zastupitelstvo, nebo aby došlo k dohodě mezi politickými 
uskupeními. Každý z přítomných je nejen volič, ale i potencionální kandidáti.“
„V současnosti lze dělat volby klidně 30x, ale v budoucnu dle nové novely zákona o obcích si 
po 3. pokusu ponese náklady na volby sama obec. Nikdo také nemůže rozhodnout, že se obec 
někam přisloučí, zanikne atp. Takové rozhodnutí musí přijít od zastupitelstva s mandátem.“

Paní Lošková: 
Připomíná,  že informace jsme dostali  jak na OÚ, kde byla sama přítomna, tak faktury od 
bývalého pana místostarosty.  Ve fakturách chyběly jen vícenásobné položky– např. právní 
služby pro obec apod. Dále byla možnost kdykoliv přijít na obec a požádat pana starostu o 
přístup k úřední desce. Pan starosta byl na přítomen na obci minulé pokladní hodiny. 
Napadání  minulých  voleb  –  při  každých  volbách  se  dělá  zápis,  kde  je  souhlas  všech 
přítomných s průběhem voleb, proč náš zástupce souhlasil? Není nutné, aby pan starosta byl 
na obci, stačí, že byly poskytnuty dokumenty.
Paní Návarová:
Ihned  po  kontrole  dodaných  faktur  byly  urgovány  zbylé,  ale  již  nebyly  poskytnuty. 
Požadované informace na obci nebyly poskytovány – vždy jen bylo řečeno paní Bláhovou, že 
pan starosta dal příkaz, že nám nesmí být nic poskytnuto.
Pan Farkač:
Připomíná nezákonné vyvěšení  agitace skupiny Nezávislých v den voleb na úřední desce. 
Dokumenty nebyly k dispozici na obci, starosta nekomunikoval. Krajský úřad nařídil dodání 
informací. Výsledkem je, že kromě části získaných faktur nebyly nikdy poskytnuty smlouvy, 
ani např. zápisy ze zastupitelstev.
Pan Benda:
Jeden  případ  za  všechny  –  při  příchodu  na  obec  pro  informace  mi  bylo  sděleno  po 
předchozích urgencích, že si mám požádat o povolení na krajském úřadě. Paní Lošková a pan 
Kaňka byli tou dobou na OÚ přítomni.

Paní Miklová – Ing. Veselý:
Dotaz: kdo určuje do dalších voleb počet členů zastupitelstva?
Odpověď:  toto  vždy  určuje  plnohodnotné  zastupitelstvo  –  tedy  alespoň  5  členů.  Dokud 
nebude zastupitelstvo alespoň 5-ti členné, nelze měnit počet zastupitelů obce.

Paní Kovaříková – Ing Veselý: 
Dotaz: co se stane pokud nebude zastupitelstvu umožněno vykonávat to na co je ze zákona 
nárok.
Odpověď:
Pravomoce starosty, který složil řádný slib:

1) stojí  v  čele  obecního  úřadu  –  např.  povoluje  kácení,  správa  místních  poplatků, 
povolení  k užívání  komunikace atp.,  pokud toto nekoná starosta  nebo obec úřad – 
krajský úřad odebere působnost a předá např. magistrátu ČB.

2) Pokud starosta  neplní usnesení zastupitelstva obce – zastupitelstvo v tomto složení 
není schopno odvolat starostu. Může přijet kontrola z ministerstva vnitra – lze provést 
zápis a zkonstatovat stav a následně zveřejnit. Starosta může být trestně postižen a 
pokud by nekonal to, co mu zákon ukládá, lze ho postihovat za zneužití pravomoci, 
nebo  zanedbání  péče  při  správě  cizího  majetku  apod.  
Starosta zastupuje obec navenek, ale zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, které 
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má přímý mandát. Oproti např. městu ČB, má starosta větší pravomoci, ale zároveň 
má větší odpovědnost a v případě nekonání povinností, může např. obec dostat pokutu.

Pan Ing Veselý nabízí možnost zprostředkování komunikace mezi starostou a zastupitelstvem.

Paní Miková: má zastupitelstvo přístup na obecní úřad?
Paní Návarová: nemáme klíče, ani nám nebyl umožněn přístup.

Paní Šedivá: proč nebyly pozvánky rozneseny v jeden den?
Paní  Návarová: nebyl  čas  roznášet  vše  v  jeden den a  ani  to  není  povinnost.  Roznášení 
pozvánek  je  pouze  informativní.  Podstatné  je,  že  pozvánky  byly  rozneseny.  Není  vůbec 
povinností roznášet pozvánky. Pozvánka visela včas na úřední desce.
Paní Šestauberová: připomíná, že minulá pozvánka na schůzi zastupitelstva byla svolána na 
obec a pak bez dalšího varování na poslední chvíli přesunuta do hospody bez předchozího 
upozornění.

Pokud již nemáte nikdo žádný dotaz, diskuzi končím.

9) Závěr

Co říci závěrem?

Mrzí nás, a nejsme pyšní na to, že v naší obci se bude během jednoho roku 3x volit . Je to 
velká škoda, pro tuto obec, příležitostí na získání dotací ubývá stejně tak i financí. Bohužel, 
čas se vrátit nedá.
Všichni voláme po tom, že je třeba obec spojit, ale dokážeme respektovat jiný názor než ten 
svůj?  Pokud nám jde o  obec  a  její  občany,  nemůžeme  do toho zatahovat  osobní  averze. 
Představitel  obce  si  přece  nemůže  dovolit  veřejně  nadávat   občanům,  osočovat  je  a 
vyhrožovat  jim.  Každý  občan  této  obce  má  právo  být  informován,  jak  se  jím  zvolení 
zastupitelé starají o obecní majetek, protože na ten přispíváme všichni svými daněmi.
My čtyři jsme 9.5.2011 složili slib člena zastupitelstva obce Branišov v tomto znění:
„Slibuji  věrnost  České  republice.  Slibuji  na  svou  čest  a  svědomí,  že  svoji  funkci  budu 
vykonávat  svědomitě,  v zájmu  obce  a  jejích  občanů  a  řídit  se  ústavou  a  zákony  České 
republiky“. Toto jsme slíbili, podepsali, a tak budeme také pracovat, i když do nových voleb 
jen s omezenými pravomocemi, a naplno po volbách v říjnu tohoto roku, pokud nám dáte svůj 
hlas a důvěru. 
Naše heslo je: Slušnost, otevřenost  a poctivé jednání se všemi občany.
Úplně na závěr bych ráda ještě jednou popřála  všem  zastupitelům hodně síly,  nápadů a 
vytrvalosti v jejich práci, a  vás  občany  prosím  o  trochu trpělivosti. Věřím, že volby v říjnu 
2011 budou v tomto volebním období v naší obci  skutečně poslední.

Děkuji a schůzi končím.

Zápis provedl: Jiří Benda Ověřovatelé zápisu:
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