
Zápis č. 4/2018
z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 19.12.2018 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 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 10.12.2018 do 19.12.2018. 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, Homerová Eva, Kaňka Jaroslav,
Nohavová Jiřina, Thaler Radomír, Vachta Jan, Voborská Petra

Omluveni:

Hosté: , , , , , , ,

Program jednání

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Místní poplatky na rok 2019
Plán inventur za rok 2018
Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019
Různé

Bod Č. l
Zahájení

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.
Hlasování:
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
Program byl přijat bez připomínek.

Bod Č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem pan Kaňka, ověřovatelé pan Farkač a paní
Nohavová
Hlasování:
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek



Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

ZO byli seznámeni se zápisem z minulého zastupitelstva
Schválení zápisu z minulého zasedání ZO - bez připomínek.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato, zápis z minulého zastupitelstva je schválen bez připomínek.

Bod Č. 4
RozpoČet obce na rok 2019

Dne 29.11.2018 byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2019 a dále byl zaslán všem zastupitelům k
prostudování Rozpočet předpokládá při'jmy v roce 2019 ve výši 14.498tis. Kč a výdaje ve výši
14.498tis. KČ. Rozpočet je uvažován jako vyrovnaný.
Závazným ukazatelem rozpočtu pro případná rozpočtová opatřeni je paragraf.

Návrh usnesení Č. 1/04/2018
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje pro rok 2019 vyrovnaný rozpočet ve Yýši /4.498tis. KC dle
předloženého návrhu rozpoČtu. Závazným ukazatelem pro rozpočtová opatřeníje paragraf.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

V průběhu roku může dojít k příjmům i výdajům ve výši, které přesáhnou schválenou výši rozpočtu
a je nutné provést rozpočtová opatření. Vzhledem k tomu, Ze rozpočtové opatření musí nastat v
době ještě před vznikem tohoto příjmu či výdaje, je standardní a zapotřebí předat starostce
oprávnění provádět rozpočtová opatření v určité výši. Starostka dále dává zastupitelůrn rozpočtová
opatření na vědomí.
Starostka navrhuje limit rozpočtových opatřeni pro rozhodnutí ,,starostkou" a zastupitelům pouze na
vědomí:

u příjmu:
u výdajů:

v neomezené výši
ve výši 500 tis. Kč

Voborská: Jedná se pouze o změnu v rozpočtu, nikoliv změnu v oprávnění provádět výdaje v této
výši.
Thaler: Navrhuje aby byla jednotlivá rozpočtová opatření odsouhlasena jak paní starostkou, tak
správcem rozpoČtu.

Návrh usnesení č. 2/04/2018
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje provádění rozpočtových opatření starostkou a pověřeným
správcem rozpočtu a zastupitelíim na vědomí ve výši: u příimů neomezené, u yýdajů 500. 000,- kč

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato



Bod Č. 5
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Dne 29.11.20 18 byl vyvěŠen návrh střednědobého rozpočtového výhledu a dále byl zaslán všem
zastupitelům k prostudování.

Návrh usnesení Č. 3/04/2018
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-202/.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Rozpočet na rok 2019 i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 bude vyvěšen ve stejném
formátu - stejných měrných jednotkách.

Bod Č. 6
Místní poplatky na rok 2019

V roce 2018 byly vybírány následující místní poplatky:

l)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu: 550,- KČ/os.

Příjmy z tohoto poplatku k 30.11.2018:
Náklady na tento poplatek k 30.11.2018:

140.246,- Kč
144.261,78- Kč

2)
Poplatek za poskytování služeb odváděni odpadních vod:
Důchodci (starobní)

100,- KČ/os.
50,- KČ/os.

Příjmy z tohoto poplatku k. 30.11.2018:
výdaje na odpadní vody k 30.11.2018:

22.982,- Kč
10.736,- Kč

3)
Poplatek ze psů:
pes, jehož držitelem je osoba pobírající důchod (jakýkoliv)

250,- Kč/psa
150,- Kč/psa

Příjmy z tohoto poplatku k 30.11.2018: 11.046,- Kč

Pan Kaňka se dotazoval na definici důchodci.

Voborská: Důchodce je považován (starobní, invalidní, vdovský, atd) ,ale všechny poplatky v roce
2018 byly uvažovány stejně, některé úlevy byly jen pro starobní důchgodce

ZO: Všechny úlevy pod pojmem "důchodce" budou platit stejně pro všechny typy důchodů
(starobní, invalidní, vdovské, atd)



Návrh usneseni č. 4/04/2018
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje níístní poplatek na komunál. ocbad 550,-KČ/os., poplatek za
posbtování služeb. odvádění odoad. vod 100,- Kc'/os. 0ro důchodce SO,- Kč/os) a poplatek za psa
250 Kč/psa (pes, jehož držitelem je osoba pobírající důchod /50,- Kč/psa).

Hlasováni:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Dále starostka informovala o místním poplatku "Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace", který lze v naší obci stanovit.
Předmětem zpoplatnění ji zvýšená hodnota stavebního pozemku. Ke zvýšení hodnoty stavebního
pozemku dochází v okamžiku vzniku možnosti jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu
vodovodu nebo kanalizace.
Účelem tohoto místního poplatku je především pokrytí nákladů, které obci vzniknou v souvislosti s
investicemi na vybudování infrastruktury.
Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku. Má-li ke stavebnímu pozemku vlastnické právo více
subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku vychází ze znaleckého posudku "základní ceny stavebního pozemku", který je dále
upraven výpočtem pro stanovení zhodnocení a konečná sazba vychází z rozdílu mezi základní
cenou a cenou po zhodnocení pozemku (zhodnocenou možností připojení na vodovod nebo
kanalizaci).
Za rok 2018 lze uvažovat pouze o lokalitě U Jankarů. K této lokalitě byl vypracován znalecký
posudek a byla vypočtena sazba poplatku. Tato sazba je zhodnocena dle místních podmínek a je
navržena finanční úleva.
Návrh vyhlášky prošel kontrolou ministerstva vnitra a byl zaslán zastupitelům k prostudování.

Thaler: Z vyhlášky vymazat článek 7.odstavec 2, špatné znění, zdá se že tento článek je konfliktní.

Farkač: Odstavec 2 je tam proto, abychom mohli udělit nějakou slevu nebo zprostit od poplatku. Na
nově vybudovaný vodovod se připojí nově vzniklé pozemky, které jsme majitelům zhodnotili.
Chceme ,aby se obci vrátily nějaké finanční prostředky, které se do nového vodovodu vložily.

Voborská: Čl.7od.2, je proto abychom dali úlevu. Občanům jsme zhodnotily jejich majetek.

: zpoplatnění možnosti napojení na vodovod je sprosté. Vodu by nepotřebovali, kdyby
neměli vodu ve studnách zničenou od zemědělců postřiky a různými pesticidy. Čekali dvacet let na
pitnou vodu za kterou by teď měli platit.

Návrh pana Thalera: Navrhuji vypuštění čl.7.ods.2. Obecně závaznou vyhlášku obce Branišov o
místním poplatku za zhodnoceni stavebního pozemku možností jeho připojeni na stavbu vodovodu
dle předloŽeného návrhu.

Návrh usnesení č. 5/04/2018
Zastupitelstvo obce navrhuje Yypuštěnl" ČI. 7.ods.2 Obecně závaznou vyhláŠku obce Branišov o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možnostíjeho připojení na stavbu vodovodu
dle předloženého návrhu.

Hlasování:
Pro: 1
Proti: 4
Zdržel se: 2
Usnesení nebylo

Thaler
Farkač, Nohavová,Vachta, Voborská
Honnerová Kaňka

přijato



Voborská navrhla úpravu ČI. 7 odst. 2 se změnou úlevy ve výši 80%.

Návrh usneseni č. 6/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Branišov o místním poplatku za
zhodnocení stavebního po7emkll možností jeho připojeni' na stavbu vodovodu dle předloženého
návrhu s tím, že úleva v ČI. 7 odst.2 bude 80%, a budou sjednoceny lhůjy na 30 dnů.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 7
Plán inventur za rok 2018

Starostka provedla příkaz k inventarizaci majetku a závazků obce a jmenovala inventarizační
komisi.
Dále starostka předložila plán inventur za rok 2018.
Inventarizační komise se skládá z členů Farkač, Kaňka, Voborská,

ZO bere na vědomí

Bod Č. 8
Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019

Marius Pedersen doručil svozový plán na rok 2019. Frekvence svozů zůstává zachována.

Starostka navrhuje zanechat frekvenci vyvážení komunálního odpadu stejnou jako v loňském roce,
tedy 8 měsíců - 1x/týden a 4 měsíce lx/l4 dni.

Návrh usnesení Č. 7/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje jřekvenci svozů odpadů stejnoujako v roce 20/8.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 9
Různé

l) Rozpočtové opatření Č.8/2018

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018

2) Rozpočtové opatření Č.9/2018

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/20/8



3) RozpoČtové opatření Č. 10/2018

ZO byli seznámeni s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2018

Návrh usnesení Č. 8/04/2018
Zastupiidstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu Č. 10/2018

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

4) Kanalizace a ČOV financování

Byla 5.12.2018 podepsána smlouva o úvěru ve výši 11.865.620,- KČ.

V prosinci proběhla fakturace stavebních prací: 4.201.108,14 Kč, 4.200.000,- KČ bylo proplaceno
z dotace.

5) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018

Dne 26.11.2018 proběhl dílčí přezkum hospodaření, při kterém nebyly zjištěny Žádné nedostatky.

Voborská: Byli jsme však upozorněni, že povinnou přílohou účetní závěrky je i zpráva o výsledku
přezkumu hospOdaření za příshišný rok. Tato zpráva byla doplněna k účetní závěrce a je nutné
dodatečně schválit komplětní účetní závěrku.

Návrh usnesení Č. 9/04/2018
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje účetní závěrku za rok 20/ 7.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: 1 Kaňka
Usnesení bylo přijato

6) Žádost o dotaci z POV - nábytek

Starostka zadala zakázku na pořízení nábytku pro potřeby OU. Vzhledem k možnostem finančních
transferů pro obce z Programu obnovy venkova, žádá o schválení žádosti o dotaci ve výši 25.000,-
KČ (60% z celkové částky) na pořízení nábytku.

Návrh usnesení Č. 10/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 25. 000,-
KČ a doplnění místního programu obnovy venkova o tuto akci.



Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel sc: O
Usnesení bylo přijato

7) Žádost o dotaci z Krajského grantu - rekonstrukce kanalizace na návsi

Stav kanalizace ve východní části návsi je dle provedeného monitoringu nevyhovující. Byl
upřesněn rozpočet na tuto rekonstrukci ve výši 526.913,- KČ bez DPH.
Tato rekonstrukce je nezbytná pro napojení domů v této části.

Starostka navrhuje požádat o dotaci na tuto rekonstrukci z grantů krajského úřadu.

Návrh usnesení Č. 11/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského grantu na rekonstrukci
kanalizace v lokalitě na návsi.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

8) Dostavba kanalizace ,,za Kaňků"

Dne 10.12.2018 proběhlo jednání vlastníků dotčených nemovitostí. Učastníkem byl i projektant .
. Ten vyhotovil situační nákres, který byl dále předán vlastníkům nemovitostí.

Ve zpětné vazbě obci byla vyslovena obava z finančního zatížení majitelů dotčených nemovitostí.

Paní starostka jednala o této situaci s . , která vyřizuje pro obec dotaci na kanalizaci
a ČOV. Z jednání vyplývá, že projekt Kanalizace a ČOV Branišov se zavázal odkanalizovat celou
obec a tudíž v době připojování by se i tato lokalita měla připojovat. Jelikož se jedná o velkou
finanční zátěž pro občany v této lokalitě, navrhuje, aby vybudování tohoto prodloužení kanalizace
bylo akcí Obce Branišov, která na tento projekt může požádat o dotaci z POV (max. 275.tis KČ).

Návrh usnesení Č. 12/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na realizaci
kanalizace DN 250 o délce /26, 5m, a pověřuje starostku dále jednat se spol. VAK projekt ohledně
územního řízení a získání stavebního povolení

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Kaňka osloví vlastníky pozemků ohledně jejich souhlasu se stavbou na jejich pozemku.



9) Vodovod - ZTV Branišov

Pan , jednatel společnosti CA - Holding, s.r.o. na základě Smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy ze dne 11,4.2013, zaslal Darovací smlouvu na vodovod k ZTV Branišov na
pozemku parc.č. 660/1, 145/4, 145/5, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, k.ú. Branišov u Dubného.
Vodovod je zkolaudován na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ze dne 10.12.2018.

Zastupitelé byli seznámeni s přijatou dokumentací.

Návrh usnesení č. 13/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí vodovodu na pozen:iku parc. č. 145//2, 660// v k. ú. Branišov
u Dubného do svého majetku a pověřuje starostku podepsáním předložené darovací smlouvy.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

10) Žádost o vyjádření

Společnost Jiřík a syn v.o.s. zaslala žádost o vyjádření souhlasu se stavebním záměrem k rozvodu
NN pro pozemek p.č.19 v k.ú. Branišov u Dubného. Dále zaslala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene úplatně na částku 10.000,- KČ a dále je požádáno o stanovisko místně
příslušného silničního správního úřadu.

Návrh usnesení č. 14/04/2018
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženou variantou a navrhuje jinou trasu vedení NŇ které
zašle společnosti jiřík a syn ke zvážení.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

íl) SDH BraniŠov - vybavení

Na veřejném zasedání dne l4.11.2018 pověřilo zastupitelstvo pana Kaňku, aby předal seznam
potřebných pomůcek pro hasiče.
Pan Kaňka předal seznam pomůcek (hasičská zásahová výstroj, přilby a rukavice) v hodnotě cca
29tis. Kč.
Ochranné pomůcky by sloužily hasičům v krizových situacích, jako byl např. požár v č.p. ll.

Obec pomohla paní přistavením kontejneru (cena svozu tohoto kontejneru byla 10tis. KČ),
místní (nejen hasiči) pomohli s odklizením po požáru.

Návrh usnesení Č. 15/04//2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením ochranných pomůcek a pověřuje pana Kaňku zajištěním
tohoto vybavení do hodnoy 30. 000,- Kč.

Ĺ



Illasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

12) Bezpečnost v obci - chodci

Dle informace sdruženi Blanský les - Netoličko se v roce 2020 předpokládají 95% dotace na prvky
zajišt'ující bezpečnost v obci - chodníky, přechody. Pro čerpání dotace je však nlltné mít již
připravené projekty a potřebná povolení.

Vzhledem k tomu, že situace v obci z pohledu bezpečnosti chodců, je stále v řešení, Navrhuje paní
starostka oslovením dopravního inženýra, který by navrhl komplexní řešení pro naši obec.

Návrh usnesení č. 16/04//2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením projektanta pro dopravní stavby pro pořízeni komplexní
studie řeŠení bezpečnosti chodců v obci.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

13) Dotazník

V rámci předvánočního setkání seniorů byl rozdám dotazník týkajícího se dění v obci a možnosti
společného výletu.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dotazníkového šetření.

14) Odměňování zastupitelů

Na přáni' zastupitelů, kteří se při ustavujícím zasedání zastupitelstva vzdali odměn, je navržena výše
odměn pro tyto zastupitele v maximální výši, tady 1.095,- KČ, a to od 1.12.2018

Návrh usnesení Č. 17/04//2018
Zastl!pitelstvo obce souhlasí s iyp/ácením odměn zastupitelům - paní Honnerové, paní Nohavové, a
panu Thalerovi, se výši 1.095kč, a to od 1.12.20108

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Nohavová : Dotaz jak dopadla nájemní věc byt , hospoda.
Voborská: Na byt je podepsaná smlouva do konce ledna, ale bude nutné vypsat záměr pronájmu
bytu, i když márne zájemce. Nájemce hospody doplatil vše, co dlužil a podepsal smlouvu na tři
měsíce, tj. do konce února.

Honnnerová.: Má zájem být ve členem výboru- finanční nebo kontrolní komise
Voborská: Musí být lichý počet členů ,takže budou muset být dva noví členové výboru



Paní Honnerová a Nohavová zváži do příštího jednání.

Konec zasedání ve 2 1:50

Starosta: Voborská Petra

Ověřovatelé: Nohavová Jiřina

l OBEC RM!!1ŠOVBraniš':w 5
- 373 84

Farkač Zdeněk :A"



Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, svoláváme

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

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

Doba konání: 19.12.2018 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Rozpočet obce na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Místní poplatky na rok 2019

Plán inventur za rok 2018

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019

9. Různé

V Branišově dne 10.12.2018

Vyvěšeno: 10.12.2018
Vyvěšeno elektronicky: 10.12.2018

Sejmuto: ÁQ /no/?

C'E ""' "" '"' " ' " '" í:'v
'" ..""" '.' l'
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Ing. P tra Voborská
l' starostka



Farkač Zdenek
l !

Honnerová Eva
l

_,_74>_j

Kaňka Jaroslav
.

'r") /('q'4' .

Nohavovájiřina
, yá LUúj

l
,

Thaler Radomír Ĺ) ,,,

Vachtajan ' Q&Ľl1
Voborská Petra

Prezenční listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Branišov 19.12.2018

l
l



Obec Branišov KEO-W 1.11.250 l Uc06x

Rozpočtové opatření č. 8 l 2018 zpracováno: 6.11.2018
strana: 1

PŘÍJMY

l)
2)

N+Z+Uz Org Par
000000000 0000 0000
000000000 0000 0000

Paragraf 0000

Org: 0000

Pol ZJ Původní hodnota Změna
1111 000 606 000,00 50 000,00
1382 000 13 000,00 5 000,00
celkem: 619 000,00 55 000,00

celkem: 619 000,00 55 000,00

Po změně Popis
656 000,00 Daň z příjmů fýz.osob ze záv.č

18 000,00 Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.výher.hrac.přistro
674 000,00 *

674 000,00

PŘÍJMY celkem 619 000,00 55 000,00 674 000,00

VÝDAJE
N+Z+UZ Org

3) 000000000 0000
Pa ragraf

4) 000098187 0000
Paragraf

5) 000000000 0000
6) 000000000 0000
7) 000000000 0000

Paragraf

. Org: 0000

Par Pol ZJ Původní hodnota Změna
2321 6121 000 537 370,20 32 437,00
2321 celkem: 537 370,20 32 437,00

6115 5021 000 0,00 14 563,00
6115 celkem: 0,00 14 563,00

6171 5021 000 66 000,00 4 000,00
61 71 5162 000 13 000,00 2 000,00
6171 5169 000 40 000,00 2 000,00
6171 celkem: 119 000,00 8 000,00

celkem: 656 370,20 55 000,00

Po změně Popis
569 807,20 Budovy, haly a stavby
569 807,20 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakládáni *

14 563,00 Ostatní osobní výdaje
14 563,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávn *

70 000,00 Ostatní osobní výdaje
15 000,00 Služby elektronických komunikací
42 000,00 Nákup ostatních služeb

127 000,00 Činnost mÍstnÍ správy *

711 370,20

VÝDAJE celkem 656 370,20 55 000,00 711 370,20

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2018

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

JTf)EQ9TlOU
Schváleno R+~asedáRÍ dne 06.11.2018.

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 6.11.2018

OBE V RANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 006 (31 6%



Obec Branišov KEO-W 1.11.250 l Uc06x

Rozpočtové opatření č. 9 l 2018 zpracováno: 12.1 1.2018
strana: 1

PŘÍJMY

l)

N+Z+UZ Org Par Pol ZJ

000000000 0000 0000 1111 000
Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

Původní hodnota Změna

656 000,00 15 000,00
656 000,00 15 000,00

656 000,00 15 000,00

Po změně Popis
671 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
671 000,00

671 000,00

PŘÍJMY celkem 656 000,00 15 000,00 671 000,00

VÝDAJE

2)
N+Z+UZ Org Par

000000000 0000 3722
Paragraf 3722

Org: 0000

Pol ZJ Původní hodnota Změna
5137 000 0,00 15 000,00
celkem: 0,00 15 000,00

celkem: 0,00 15 000,00

Po změně Popis
15 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů

15 000,00

VÝDAJE celkem 0,00 15 000,00 15 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2018

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatřeni v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

g rq '/w1/lou
Schváleno usne$emERA2M4RM~ Ha%sedáni-dne 12.11.2018.

Zpracoval: Be. Simona Velíšková dne: 12.11.2018

,l

Of, ,C É.'i',' ':,:)'hj
p -<Ť .' . -

r
l lČ: a BI €É.'É"P



Obec Branišov KEO-W 1.11.255 l Uc06x

Rozpočtové opatření č. 10 l 2018 zpracováno: 19.12.2018
strana: 1

PŘÍJMY

l)

2)

N"Z"Uz Org Par
000000000 0000 0000

Paragraf 0000

000000000 0000 3612
Paragraf 3612

Org: 0000

Pol ZJ Původní hodnota Změna
1211 000 1 321 000,00 150 000,00
celkem: 1 321 000,00 150 000,00

2132 000 163 000,00 1 000,00
celkem: 163 000,00 1 000,00

celkem: 1 484 000,00 151 000,00

Po změně Popis
1 471 000,00 Daň z přidané hodnoty
1 471 000,00 *

164 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věci a jejich
164 000,00 Bytové hospodářství *

1 635 000,00

PŘÍJMY celkem 1 484 000,00 151 000,00 1 635 000,00

VÝDAJE
N+Z+UZ Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna

3) 000000000 0000 2321 6121 000 569 807,20 142 000,00
Paragraf 2321 celkem: 569 807,20 142 000,00

4) 000000000 0000 6112 5032 000 40 000,00 5 000,00
Paragraf 6112 celkem: 40 000,00 5 000,00

5) 000000000 0000 6171 5021 (JOO 70 000,00 4 000,00
Paragraf 6171 celkem: 70 000,00 4 000,00

Org: 0000 celkem: 679 807,20 151 000,00

Po změně Popis
711 807,20 Budovy, haly a stavby
711 807,20 Odvádění a čištěni odpadních vod a nakládáni *

45 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd
45 000,00 Zastupitelstva obci *

74 000,00 Ostatní osobní výdaje
74 000,00 Činnost místní správy *

830 807,20

VÝDAJE celkem 679 807,20 151 000,00 830 807,20

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2018

V souladu s ustanovením § 16 zákona Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např, změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schváleno usnesením 49H-2/2018

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 19.12.2018

na zasedání dne 19.12.2018.
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