
Zápis č. 2/2019
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.2.2019 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby byla informace v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. l zákona
o obcích na úřední desce Obecního úřadu Branišov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 17.2.2019 do 25.2.2019. 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 Zdeněk, Honnerová Eva, Kaňka Jaroslav,
Nohavová Jiřina, Thaler Radomír, Vachta Jan, Voborská Petra

Hosté: , , , , ,

Program jednání

l. Zahájeni

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4. Pronájem vodohospodářského majetku - Branišov, U Jaukerů - prodloužení vodovodu

5. Pronájem vodohospodářského majetku - ZTV Branišov - vodovod

6. Záměr pronájmu obecního bytu č.l

7. Různé

Bod Č. l
Zahájení

Předsedající ing. Voborská Petra 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

Předsedající navrhuje zapisovatelkou paní Honnerovou, ověřovateli pana Thalera a pana Kaňku.

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.
Paní Homerová vyjádřila nesoulad v zápisu č. 1/2019 v bodě č. 10 - Různé - Dohoda o provedení
práce s jednotlivými zastupiteli, a to konkrétně s výší odměny 1200,- KČ za jedno vydání
zpravodaje - paní Homerová byla přesvědčena, že se hlasovalo o odměně 1200,- Kč/rok - tj
všechny výtisky, které jsou dle sděleni zpravidla čtyři. Dále pani Honnerové chyběla informace o
rozsahu prací jednotlivých zastupitelů a dalších spolupracovníků.

Paní starostka podala k bodu 3 paní Homerové vysvětlení: odměna pro činí částku
1200,- CZK a pro paní starostku činí odměna také 1200,- CZK, to znamená, že vydání jednoho
zpravodaje činí 2400,- CZK.
Toto nebylo v minulém zápisu jednoznačně uvedené. Částka 2400,- CZK za jedno vydáni se zdá
vzhledem k obsahu zpravodaje paní Honnerové nepřiměřená.
Zastupitelé se dohodli na dalším projednání bodu Č. 3 v bodě č. 7 programu - Různé.

Zastupitelé obce Branišov schvalují kontrolu zápisu.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Kontrola zápisu byla odsouhlasena.

Bod Č. 4
Pronájem vodohospodářského majetku — BraniŠov, U Jankarů - prodloužení

vodovodu

Pro platnost Dodatku č. 20 Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu bylo
nutné vyvěsit na úřední desce záměr obce tuto část vodovodu pronajmout. Tento záměr visel na
úřední desce a elektronické úřední desce od 2.2.2019 do 25.2.2019.

S obsahem dodatku již byli zastupitelé seznámeni, o tomto bodu se jednalo již při veřejném
zasedání zastupitelstva dne 28.1.2019.

Návrh usnesení Č. 1/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o obstarávání správy a
provozu veřejného vodovodu v obci Branišov uzavřené dne 18. /2. /997.

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

Bod Č. 5
Pronájem vodohospodářského majetku - ZTV Branišov — vodovod

Pro platnost dodatku č. 21 Smlouvy o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu bylo nutné
vyvěsit na úřední desce záměr obce tuto část vodovodu pronajmout. Tento záměr visel na úřední
desce a elektronické úřední desce od 2.2.2019 do 25.2.2019.



S obsahem dodatku již byli zastupitelé seznámeni, o tomto bodu se jednalo již při veřejném
zasedání zastupitelstva dne 28.1.2019.

Návrh usnesení Č. 2/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje uzavření Dodatku č. 21 ke Smlouvě o obstarávání správy a
provozu veřejného vodovodu v obci Branišov uzavřené dne /8. 12.1997.

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

Bod Č. 6
Záměr pronájmu obecního bytu Č. l

Starostka vyvěsila 10.2.2019 na úřední desce a elektronické úřední desce záměr pronájmu obecního
bytu č. l. Záměr tedy visí 15 dní.
Obecní úřad do této chvíle přijal 2 žádosti o přidělení obecního bytu. Žádosti byly předloženy
zastupitelům.
Starostka navrhuje byt inzerovat a rozhodnout až na příštím jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení Č. 3/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov se dohodlo na další inzerci bytu a rozhodnout až na dalším jednání
zastupitelstva.

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

Bod Č. 7
Různé

l) Rozpočtové opatření Č.1/2019

Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1/2019.
Změny se týkají:
§ 2310 pitná voda - vyhotovení geometrického plánu pro smlouvy o zřízení věcného břemene pro

vodovod U Jankarů;
§ 2321 odváděni a čištění odpadních vod - platba faktury neuznatelných nákladů z úvěru
§ 3612 bytové hospodářství - nákup krbových kamen a soupis materiálu

Návrh usnesení Č. 4/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov se dohodlo na výše jmenovaných změnách v rozpočtovém opatření
č.1/2019

Hlasování:
Pro:7
Proti: O



Zdržel se:O
Usnesení bylo přijato

2) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028

Obec je povinna mít vypracovaný Plán financování obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Tento
dokument zpracovává společnost ČEVAK, a.s. dle skutečného stavu.

V tomto dokumentu se odráží předpokládané tempo růstu vodného a stočného. V současné době je
obnova vodovodní sítě hrazena z vodného, investiční náklady z rozpočtu obce a u stočného se
obnova realizuje z rozpočtu obce, stočné, které je vybíráno od občanů formou vzorkovného,
pokrývá náklady na odebírání povinných vzorků z volných výusti. Po kolaudaci čistírny se počítá
s tím, že obnovu kanalizační sítě bude pokrývat stočné.

Návrh Plánu financování obnovy byl zaslán zastupitelům k prostudováni před tímto jednáním.

Návrh usnesení Č. 5/02/2019
Zastupitelé obce Branišov schvalují Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2019-2028

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

3) Žádost o poříZení změny Č. 2 Územního plánu Branišov

Obecní úřad přijal žádost o pořízení změny č. 2 Uzemního plánu. Tato žádost
byla přečtena. Zastupitelům byla žádost včetně architektonické studie zaslána k prostudování.

požádali o součinnost ve věci změny Územního plánu obce Branišov. Změna
územního plánu by se týkala problematiky vybudování parkoviště, odtoku dešt'ové a splaškové
vody a stavebních úprav objektu ve vlastnictví manželů Návarových. Proti předloženému záměru
nebyly vzneseny zásadní připomínky.
Zastupitelé požadují od žadateli pověřeného architekta doplnit dokumentaci o eventuálni
předpoklad finanční zátěže obce při řešení přístupové cesty a dodávky pitné vody.
Další projednání Žádosti je odloženo po dobu, než budou požadované
dokumenty předloženy.

Návrh usnesení č. 6/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje odložení Žádosti o pořízeni změny Č.2 ÚP Branišov

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



4) Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu v obci Branišov

Z důvodu zpochybnění platnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 místostarosta požádal
Ministerstvo vnitra o stanovisko k procesu pořízení Obecně závazné vyhláŠky Č. 1/2018, o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu.

Odpověď' MV na Žádost o stanovisko ze dne 4.2.2019 byla starostkou přečtena. V souladu se
stanoviskem MV v této odpovědi, byla dne 6.2.2019 vyvěšena na úřední desce a taktéž elektronicky
chybějící příloha této vyhlášky - znalecký posudek. Zveřejněním přílohy po zákonem stanovenou
dobu nabyla příloha platnosti a byla doplněna do dokumentace Obecně závazná vyhláška č. 1/2018.

Dále starostka zrekapitulovala náklady na vybudováni vodovodu:
náklady uznatelné 975 933,32
náklady neuznatelné 79 898,84
náklady celkem l 055 832,16

dotace uznatelných nákladů
náklady uznatelné zůstatek

celkem náklady hrazené obcí
úhrada dle vyhl.1/2018
zůstatek nákladů obce

500 000,00
475 933,32

555 832,16
167 391,00
388 441,16

Oznámení poplatníka místního poplatku podali:

Dále obec Branišov přijala žádost o odstranění tvrdosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 od:

.
Pani starostka žádosti přečetla.

podal 30.1.2019 paní starostce ústní Oznámení poplatníka místního poplatku a
současně žádost o odstranění tvrdosti. Žádost byla přijata.

požaduje kopii sdělení ministerstva vnitra.

Po dlouhé diskusi mezi ZO a občany, kteří žádají odstranění tvrdosti Obecně závazné vyhlášky,
dochází k hlasování.
Paní starostka dává návrh hlasovat o zamítnutí žádosti o odstranění tvrdosti.

Návrh usnesení Č. 7/02/2019
Zastupitelé obce Branišov hlasují o zamítnutí žádosti o odstranění tvrdosti



Hlasování:
Pro: 3 (Voborská, Vachta, Farkač)
Proti: 4 (Honnerová, Kaňka, Nohavová, Thaler)
Zdržel se: O
Usnesení nebylo přijato.

Pani starostka vyzývá k proti návrhu.

Návrh usnesení Č. 8/02/2019

Pan Thaler navrhuje zrušeni místního poplatku pro všechny vyjmenované občany. (dostali jsme
k nahlédnutí)

Hlasování:
Pro: 3
Proti: 4
Zdržel se: O
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení Č. 9/02/2019

Pan Kaňka navrhuje 100% úlevu pro občany, kteří zde nyní žijí. (mají zde dům, zahradu...) Ne pro
nově vzniklé stavební pozemky.

Hlasování:
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel se: l
Návrh nebyl přijat.

Po vznesení jednotlivých návrhů o stanovení formy o výši místního poplatku, nedošlo ke shodě
zastupitelů. Vzhledem k tomu, že není další protinávrh starostka navrhla jednání odložit a zařadit
tento bod na program příštího zasedání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení Č. 10/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov hlasuje o odložení a zařazení bodu na příští zasedání ZO

Hlasování:
Pro: 4
Proti: l
Zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato.

5) Doplnění sdělení ze dne 27.1.2019

zaslala do DS obce Branišov doplnění sděleni, které paní starostka přečetla
zastupitelům.

bude zaslána písemná odpověď' na její doplnění sdělení.
Dle sdělení zastupitelů, kteří situaci osobně posoudili, se nejedná o havarijní stav.



Zastupitelé byli seznámeni s aktuálním stavem a trvají na svém předchozím stanovisku.

6) Dohoda o provedení práce s jednotlivými zastupiteli

V loňském roce byly sepisovány dohody o provedení práce s odměnou 165,- Kč/l hod.
Se zastupiteli panem Vachtou a panem Kaňkou byly v loňském roce sepsány dohody o provedení
práce pro úpravu veřejné zeleně, sečení, úklid a podobné práce. S paní starostkou Petrou Voborskou
byla sepsána dohoda o provedení práce s výší odměny 1200,- KČ za l vydání zpravodaje, což
odpovídá cca 7 hodinám práce.

Dohody o provedení práce s odměnou 165,- CZK/l hod byly schváleny pro zastupitele pana Vachtu
a pana Kaňku. Po konzultaci se starostka paní Voborská vzdala své odměny ve výši 1200,- CZK za
vydáni zpravodaje.

Návrh usnesení Č. 11/02/2019
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje Dohodu o provedení práce

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

7) Pronájem místní restaurace

vyjádřil nezájem s pokračováním provozování restaurace. Nájemní smlouvu má do
28.2.2019.
Zastupitelé se dohodli na ukončení nájemní smlouvy k datu 28.2.2019,
Následně bude podán inzerát do novin.
Prozatím budou prostory restaurace využívány k jednorázovým akcím na základě žádosti, podané
na OU - paní starostce Voborské.
V případě, že by se nepřihlásil žádný potencionální nájemce, bude zastupitelstvo řešit další využití
restaurace na příštím zasedání.

Diskuse:

připomínkuje, že není spravedlivé, aby nebyla odměna paní starostce ve výši
1200,- KČ za práce na jednotlivých výtiscích vyplácena. Údajně se paní starostka angažuje
v různých akcích pořádaných pro obec.

Pan Kaňka přislíbil, že se souhlasem zastupitelstva hasičský sbor převezme péči o objekt hospody
po dobu, než bude schválen nový nájemce.

Paní Nohavová zmínila, že klíče od Obecního úřadu jsou starostkou svěřeny osobám, které nejsou
zvolenými zastupiteli a mají neomezený přistup do prostor Obecního úřadu, bez jakékoliv kontroly.
Paní Nohavová žádá o přidělení klíčů pro potřeby opozičních zastupitelů. Paní starostka požaduje
podání oficiální žádosti ke svým rukám.



Konec zasedání ve 22:12 hod.

Starostka: Voborská Petra í2
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OBEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 005 81 666

Ověřovatelé:



Na základě ustanovení § 92 odst. l 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: 25.2.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2.

3.

4.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

5.

6.

Pronájem vodohospodářského majetku - Branišov, U Jankarů - prodloužení
vodovodu

Pronájem vodohospodářského majetku - ZTV Branišov - vodovod

Záměr pronájmu obecního bytu č. l

7. Různé

V Branišově dne 17.2.2019

Vyvěšeno: 17.2.20 19
Vyvěšeno elektronicky: 17.2.2019

Sejmuto: ôQs" 9.

., ŕOBEC BRANĺ$OV
Branišov 5

373 84
tč: 005 81 666

-

Ing. Petra Voborská
starostka





Prezenční listina z ústavujícího zasedání zastupitelstva obce BraniŠov 25.2.2019

Farkač Zdeněk
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Honnerová Eva

Kaňka Jaroslav

Nohavová Jiřina
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Obec Branišov KEO-W 1.11.273/ Uc06y

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 1

zpracováno: 25.2.2019
strana: 1

PŘÍJMY
Úroveňzáv.ukazatelů Par Pol Org

" 0000 XXXX XXXX
" PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

VÝDAJE

Úroveň
záv.ukazatelů Par Pol Org

" 2219 5171 0000
" 2310 XXXX XXXX
* 2321 XXXX XXXX
* 3612 XXXX XXXX
* VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

FINANCOVÁNÍ
Úroveňzáv.ukazatelů Par Pol Org

" 0000 8115 0000
" 0000 8123 0000

" FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

RozpoCet
před změnou

14 168 000,00

14 168 000,00

Rozpočet
Změna po změně Popis

65 400,00 14 233 400,00

65 400,00 14 233 400,00

RozpQčet
před změnou Změna

0,00 65 400,00
572 000,00 5 000,00

11 980 000,00 1 256 735,00
60 000,00 20 000,00

12 612 000,00 1 347 135,00

Rozpočet
po změně Popis

65 400,00 Opravy a udržování
577 000,00 Pitná voda

13 236 735,00 Odvádění a čištěni odpadních vod a nakládání s kaly
80 000,00 Bytové hospodářství

13 959 135,00

RozpoCet
před změnou

0,00
0,00

0,00

Rozpočet
Změna po změně Popis

25 000,00 25 000,00 Změna stavu krátkodobých prost
1 256 735,00 1 256 735,00 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky

1 281 735,00 1 281 735,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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 04/02/2019

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 25.2.2019
7'eábno .' ,It g do1'q

na zasedání dne 25.02.2019.

'P'"q' /Á°
OBEC BRANIŠOV

Branišov 5
373 84

lČ: 005 81 666
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Obec BraniŠov, Branišov Č.p. 5, 373 84 Dubné, IČ: 00581666

Telefon: 385 513 972, e-mail: ou@branisov.cz

Oznámení záměru pronájmu vodohospodářského majetku
l.

Úvod

Obec Branišov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu
vodohospodářského majetku

Branišov, U Jankarů - prodloužení vodovodu

II.

Předmět nájmu

Branišov, U Jankarů - prodlouženI vodovodu
prodbužení vodovodu PE ON 80 na pozemcích parc.č. 513/1, parc.Č. 513/4, parc.č. 513/7,
parc.Č. 658/1a p.p.k. 513/1, p.p.k. 513/4, p.p.k. 516, p.p.k. 522, p.p.k. 658/1/d vše V k.ú.

Branišov u Dubného v celkové délce 523,0 m.

Ill.

Další ustanovení

Záměr bude zveřejněn po dobu min. 15 dní, a dále do rozhodnutí zastupitelstva obce.

OUR? ·!,',!r;š(jv
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|ng,Petra Voborská

starostka
Zveřejněno: 2.2.2019

sejmuto:yM.Fofg





Obec BraniŠov, Branišov Č.p. 5, 373 84 Dubné, IČ: 00581666

Telefon: 385 513 972, e-mail: ou@branisov.cz

Oznámení záměru pronájmu vodohospodářského majetku
l.

Úvod

Obec Branišov v souladu s § 39 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu
vodohospodářského majetku

ZTV Branišov - vodovod

Předmět nájmu

ZTV Branišov - vodovod
na pozemcích parc.Č. 145/12 a 660/1 oba v k.ú. Branišov u Dubného.

Ill.

Další ustanoveni

Záměr bude zveřejněn po dobu min. 15 dni, a dále do rozhodnutIzastupitelstva obce.
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Ing. P ra Voborská
tarostka

Zveřejněno: 2.2.2019

Sejmuto: Bea .ŕoiy





Věc' Žádost o opraven" záp'su

Prosím o opraveni zápisu dle Metodického doporučeni- podstatných náležitostI zápisu, který

přikládám.

předložený Zápis č. 2/2019 neobsahuje Návrhy usnesenia některá hlasovánInejsou v zápisech

zaznamenána vůbec.
OBEC BRAN1ŠOV

3räňišQv 5
37 &4

Děkuji, lČ: (31 666

Petr Voborská,

6.3.2019




