
Zápis č. 1/2018
z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 31.10.2018 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. l zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Branišov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední
desce, Z prezenční listiny je zřejmé, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
zastupitelů), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Dle prezenční listiny jsou přítomni zastupitelé: Farkač Zdenek, Honnerová Eva, Kaňka Jaroslav,
Nohavová Jiřina, Thaler Radomír, Vachta Jan, Voborská Petra

Ustavující zasedání zastupitelstva vede Petra Voborská, dosavadní starostka obce.

Omluveni:

Hosté:

Bod Č. l
Zahájení

Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Branišov ze dne 5. a 6. října 2018:

celkový počet osob zapsaných na seznamu voličů: 193
celkový počet odevzdaných úředních obálek: 157

Poměr hlasů v %
l. Sjednocení Branišova
2. Občané Branišova

37,54%
62,45%

Volební strana Sjednocení Branišova získala 3 mandáty, a to:
Radomír Thaler, počet hlasů 65
Eva Honnerová, počet hlasů 57
Jiřina Nohavová, počet hlasů 54.

Volební strana Občané Branišova získala 4 mandáty, a to:
Petra Voborská, počet hlasů 101
Tomáš Hruška, počet hlasů 91
Jaroslav Kaňka, počet hlasů 85
Martin Melena, počet hlasů 75

Výsledky voleb byly zveřejněny na úřední desce.

Dne 29.10.2018 byla přijata rezignace pana Ing. Arch. Tomáše Hrušky a pana Martina Meleny. Dne
30.10.2018 se stali členy zastupitelstva náhradníci pan Zdenek Farkač a pan Jan Vachta.



1.1 Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhuje zapisovatelem pana Jaroslava Kaňku, ověřovateli pani Honnerovou a pana
Vachtu

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek

1.2 Složení slibů Členů zastupitelstva
Předsedající přečetla slib členů zastupitelstva obce. Všichni zastupitelé vyslovili ,,slibuji" a svůj slib
stvrdili podpisem.

1.3 Schválení programu
Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání:

l.
1.1
1.2
1.3

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Složení slibů Členů zastupitelstva
Schválení programu

2. Volba starosty a místostarosty
2.1 Určení způsobu volby
2.2 Určení uvolněných či neuvolněných zastupitelů
2.3 Určení počtu místostarostů
2.4 Volba starosty
2.5. Volba místostarosty

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Určení počtů členů výborů
Volba předsedy finančního výboru
Volba členů finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru
Volba členů kontrolního výboru

Rozhodnutí o výši odměn za výkon fůnkcí

Určení úředních hodin Obecního úřadu

6. Různé

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Program jednání byl odsouhlasen bez připomínek



Bod Č. 2
Volba starosty a místostarosty

2.1 Určení způsobu volby
Předsedající navrhuje způsob volby starosty a místostarosty dle platného jednacího řádu veřejnou
volbou.

Návrh usnesení Č. 1/01/2018
ZO schvaluje způsob volby staros(y a místostarosy veřejnou volbou.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

2.2 Určení uvolněných či neuvolněných zastupitelů
Předsedající navrhuje všechny členy zastupitelstva jako neuvolněné.

Návrh usnesení Č. 2/01/2018
ZO rozhodlo, že všichni členové zastupitelstva budou vykonávat svoufunkci neuvolněně.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

2.3 Určení poČtu místostarostů
Předsedající navrhuje do nového volebního období 1 místostarostu

Návrh usnesení Č. 3/01/2018
ZO rozhodlo, že v příštím volebním období bude l místostarosta.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

2.4 Volba starosty
Sdružení nezávislých kandidátů navrhuje do fůnkce starosty dosavadní starostku pani Voborskou.

Pan Thaler vznesl dotaz, proč odstoupili dva kandidáti ze zastupitelstva, rád by viděl jejich
rezignace a znal důvod proč odstoupili. Rezignace zvolených kandidátů mu byly zapůjčeny k
nahlédnuti.
Pani Voborská odpověděla, že obdržela rezignace, na kterých není napsán důvod k rezignaci. Při
této příležitosti vyzvala pana Hrušku a pana Melenu k vysvětlení rezignace.
Pan Hruška odůvodnil svou rezignaci tím, že změnil zaměstnání a nyní by se z časových důvodů
nemohl plně věnovat obecním záležitostem.
Pan Melena odůvodnil svou rezignaci tím, že když odstoupil pan Hruška, tak na jeho místo
postupuje pan Farkač, kterého pani Voborská navrhla na místostarostu a s tím on nesouhlasí a raději
ukončí svůj mandát.



Návrh usnesení Č. 4/01/2018
ZO rozhodlo na místo staros(y obce dosavadní starostku paní Voborskou.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: l (Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

2.5. Volba místostarosty
Sdružení nezávislých kandidátů navrhuje do fůnkce místostarosty pana Farkače
Paní Nohavová navrhuje kandidáta ze své strany .
Paní Honnerová apeluje na stranu Občané Branišova, aby místostarosta byl z jejich sdružení, a to
proto, aby se obec sjednotila. Za nimi stojí hodně podnikatelů, kteří přinášejí nemalou částku do
rozpočtu obce. .
Pan Farkač upozornil, že hlasování pana Thalera o volbě starosty se mu nezdá být sjednocováním
obce.
Pan Thaler: Velké finny nebo podniky řídí ekonomové a obec má také řídit ekonom. A navrhuje
kandidáta na místostarostu paní Nohavovou.
Návrh strany Sjednocení Branišova na kandidáta místostarosty je paní Nohavová.
Paní Voborská: Příjem peněz od místních podnikatelů si váži a je ráda, že v tak malé vesnici
podnikatele máme, ale příjem do obce je dán rozpočtovým určením daní a hlavní roli (kromě daně z
nemovitosti) vždy hraje počet obyvatel. Návrh pro pana Farkače na pozici místostarosty je proto, že
byl u zrodu akce čistička, která je teď' prvořadá, má časové možnosti a zná práci úřadu obce.
Paní Homerová a paní Nohavová se shodují, že by se mělo začínat od znovu a ne se pitvat v
minulosti. Nové zastupitelstvo nová doba.
Pan Thaler: Zůstáváme v opozici, obec bude vedená jen čtyřmi lidmi.
Pan Farkač: Starostka má právo vybrat si svůj tým nejbližších.
Paní Voborská: VŠichni máme svůj jeden hlas bez ohledu na fůnkci, starosta pouze předává vůli
zastupitelstva a dává návrh na hlasování.

Návrh usnesení Č. 5/01/2018
Sdružení nezávislých kandidátů Sjednocení Branišova navrhuje do funkce místostaros(y paní
Nohavovou.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 4 (FarkaČ, Kaňka, Vachta, Voborská)
Zdržel se: O
Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení Č. 6/01/2018
Sdružení nezávislých kandidátů Občané Branišova navrhuje do funkce místostarosý pana Farkače.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 3 (Honnerová, Nohavová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 3
Zřízení finanČního a kontrolního výboru

Dle §117 zákona o obcích je obec povinna zřídit finanční a kontrolní výbor.



3.1 Určení počtů Členů výborů
výbor musí být minimálně tříčlenný a počet musí být lichý.
Předsedající navrhuje počet členů finančního i kontrolního výboru 3.

Návrh usnesení Č. 7/01/2018
ZO schvaluje počet Členůjínančního i kontrolního výboru 3
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

3.2 Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhuje předsedou finančního výboru paní Nohavovou
Paní Nohavová tuto fiinkci odmítá.

Paní Voborská se ptá strany Sjednocení Branišova zda mají zájem o předsednictví v nějakém
výboru. Sjednocení Branišova odmítá předsednictví ve výborech.

Předsedající navrhuje na předsedu finanČního výboru pana Kaňku.
Návrh usnesení Č. 8/01/2018
ZO schvaluje do funkce předsedyjínančního výboru pana Kaňku.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 3 - (Honnerová, Nohavová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato
Pan Kaňka fiinkci předsedy finančního výboru přijímá.

3.3 Volba Členů finanČního výboru
Předseda finančního výboru předloží do příští zastupitelstva obce návrh členů finančního výboru

3.4 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhuje předsedou kontrolního výboru panaVachtu

Návrh usnesení Č. 9/01/2018
ZO schvaluje do jiinkce předsedy kontrolního výboru pana Vachtu.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 3 - (Honnerová, Nohavová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato
Pan Vachta fůnkci předsedy kontrolního výboru přijímá.

3.5 Volba Členů kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předloží do příští zastupitelstva obce návrh členů kontrolního výboru

Bod Č. 4
Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí

Odměňování zastupitelstva se řídí nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
Dosavadní výše odměn dle usnesení ZO č. 5/10/2017 ze dne 13.12.2017 byla následující:
Voborská Petra, starosta: 21.000,- KČ



Návarová Eva, místostarosta:
Hruška Tomáš, předseda výboru, činnost stavební agendy:
Nohavová Jiřina, předseda výboru:
Benda jiří, člen výboru, správce rozpočtu:
Farkač Zdenek, zastupitel:
Thaler Radomír, zastupitel:

15.000,- Kč
2.100,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
1.095,- Kč

O,- Kč

Předsedající navrhuje zachováni dosavadní výši odměn pro zastupitele od 1.11.2018:

Voborská Petra, starostka
Zdenek Farkač, místostarosta
Kaňka Jaroslav - předseda finančního výboru
Vachta Jan - předseda kontrolního výboru
Honnerová Eva — členka zastupitelstva
Nohavová Jiřina - členka zastupitelstva
Thaler Radek - člen zastupitelstva

Případní členové výboru z řad zastupitelů

Návrh usnesení Č. 10/01/2018
ZO schvaluje výše odměn následovně.'
Voborská Petra, starostka
Zdenek Farkač, místostarosta
Kaňka Jaroslav -předseda Jínančního výboru
Vachta Jan -předseda kontrolního výboru
Honnerová Eva — členka zastupitelstva
Nohavová Jiřina - Členka zastupitelstva
Thaler Radek — Člen zastupitelstva
Přl>adní členové výboru z řad zastupitelů
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

21.000,- Kč
15.000,- Kč
2.100,- Kč
2.100,- Kč
O,- Kč
O,- Kč
O,- Kč

1.800,- Kč

21.000,- KC
15.000,- Kč
2.100,- Kč
2.100,- Kč
O,- Kč
O,- Kč
O,- Kč
1.800,- Kč

Bod Č. 5
UrČení úředních hodin Obecního úřadu

Předsedající navrhuje stanoveni úředních hodin následovně:
pondělí: 16:00 - 18:00
středa: 13:00-15:00

Návrh usnesení Č. 11/01/2018
ZO schvaluje změnu úředních hodin, a to v pondělí od 16. 00-18. DOhod. a ve středu od 13.00-15. 00
hod.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 2 - (Honnerová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato



l

Bod Č. 6
Různé

l. UrČení správce rozpočtu
Předsedající nabízí straně Sjednocení Branišova fůnkci správce rozpočtu.
Sjednocení Branišova odmítá.

Předsedající navrhuje do fůnkce správce rozpočtu pana Farkače

Návrh usnesení Č. 12/01/2018
ZO schvaluje do funkce správce rozpočtu pana Farkače.
Hlasování:
Pro: 4
Proti: 3 - (Honnerová, Nohavová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

pan Farkač návrh přijímá

2. Diskuze

Mezi přítomnými hosty a zastupitely proběhla diskuze ohledně fůnkce místostarosty. Jednotlivá
sdružení nezávislých kandidátů odůvodňovala své navržené kandidáty.

Skončeno v 20:10
Zapsal: Jaroslav Kaňka

Starosta: Voborská Petra
ob5 BRANIŠOV

' ranišov 5
373 84

lČ: 005 81 666

Ověřovatelé:
Honnerová Eva !b, ~

Vachta Jan ">



Na základě ustanovení § 92 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, svoláváme

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Branišov

Místo konání: Kancelář Obecního úřadu Branišov, Branišov č. 5

Doba konání: 31.10.2018 v 19.00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení
1.1 Určení zapisovatele a ověřovatelů
1.2 Složení slibů členů zastupitelstva
1.3 Schválení programu

2. Volba starosty a místostarosty
2.1 Určení způsobu volby
2.2 Určení uvolněných či neuvolněných zastupitelů
2.3 Určení počtu místostarostů
2.4 Volba starosty
2.5. Volba místostarosty

3. Zřízení finanČního a kontrolního výboru
3.1 Určení počtů členů výborů
3.2 Volba předsedy finančního výboru
3.3 Volba členů finančního výboru
3.3 Volba předsedy kontrolního výboru
3.4 Volba členů kontrolního výboru

4.

5.

Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí

UrČení úředních hodin Obecního úřadu

6. Různé

V Branišově dne 22.10.2018

Vyvěšeno: 22.10.2018
Vyvěšeno elektronicky: 22.10.2018

Sejmuto: ,9l 40

.)BEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 00 66

l

Ing. P a Voborská
starostka



Prezenční listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Branišov 31.10.2018

Farkač Zdenek
Ul"

Homerová Eva J)

"^a'mo"a" I i ' L
Nohavová Jiřina

Thaler Radomír µ^'

Vachtajan

Ä/O
Voborská Petra

.n

l



OBEC BRANIŠOV
00581666

Branišov 5, 373 84 Dubné

Slib členů zastupitelstva obce Branišov

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, Že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce BraniŠov a jejích obČanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky

Jméno Podpis

Farkač Zdenek (

'N

Honnerová Eva

Kaňka Jaroslav

Nohavová Jiřina

Thaler Radomír

U'(u L-

'""" . l " ' , l

l
r""7

.r---"l

Vachta Jan

Voborská Petra /'t'

V Branišově dne 31.10.2018


