Zápis č. 3/2019
zasedání zastupitelstva konaného dne 25.3.2019 v 19:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu

z

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Branišov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 17.3.2019 do 25.3.2019. 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

Omluveni: Hosté:

,

(předseda Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné),

,

Program jednání
l. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Rozpočtové opatření č. 2/2019

5. 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 overovatelu zapisu a zapisovatele
V V

(J

r

Předsedající navrhuje zapisovatelem pana Farkače ověřovateli paní Nohavovou a pana Vachtu
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

Zápis byl zpracován zapisovatelkou paní Honnerovou. Paní starostka dne 6.3.2019 písemně
upozornila paní Honnerovou na nedostatky v zápisu, které je nutné doplnit. Dále byl paní
Honnerové poskytnut materiál s Metodickým doporučením a také byl předán diktafon se záznamem
z jednání.

Paní strarostka vyjádřila nesoulad v následujících bodech:
Bod č. 3 - Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva:
V tomto bodu nedošlo k žádné diskusi - vše bylo projednáno až v bodě Č.7 Různé. Dále bylo
hlasováno o zápisu z minulého zasedání. Toto hlasování není v zápisu uvedeno.
Bod č. 6 - Záměr pronájmu obecního bytu č. l:
Chybí návrh usnesení
Bod č. 7 - Různé
Ke všem bodům jednání chybí návrhy usnesení
Bod č. 7 - Různé, odst. 4 - Místní poplatek za zhodnocení staveb.pozemku:
Každé hlasování musí být očíslované a musí zde být návrh usnesení.
Poslední hlasování neskončilo 7-0-0 jak je v zápisu uvedeno.
Chybí zapsáno, že pan Jauker požadoval kopii sdělení ministerstva vnitra.
Bod. 7 - Různé - odst. 5 - Doplnění sdělení ze dne 27.1.2019:
Nebylo řečeno, že zásahy do stoky budou provedeny až bude dokončena výstavba kanalizace.
Neproběhlo žádné hlasování, přesto je v zápisu uvedeno.
Bod Č. 7 - Různé - odst. 5 - Pronájem místní restaurace
Nebylo hlasováno, protože zatím nevisel žádný záměr pronájmu na úřední desce.
Diskuse:
Diskuse k přidělení klíčů je sepsána subjektivně.
Objektivně byla žádost o přidělení klíčů řešena na zastupitelstvu obce v prosinci 2018 s tím, že si
v lednu strana Sjednoceni podá žádost. Žádost podána nebyla. Tudíž nedošlo k opakovanému řešení
žádosti, jak je v zápisu zapsáno a také nikdy nebylo řečeno z úst starostky, že by byli zastupitelé
nedůvěryhodní.
Pan Thaler prohlašuje, že zastupitele za nedůvěryhodné označil pan Farkač. Pan Farkač
nesouhlasí a tvrdí, že výrok o nedůvěryhodnosti pronesl pan Thaler, což hodlá doložit
audiozáznamem z příslušného jednání zastupitelstva.
Paní Nohavová je přesvědčena, že jde o slovíčkaření a že to vyznělo tak, jak říká pan Thaler.
Paní starostka upozorňuje, že zápis jednání zastupitelstva obce není o dojmech, ale zápisem faktů a
toho jak jednání proběhlo, zejména potom je nezbytné, aby obsahoval nezkresleně jednotlivá

usnesení a hlasování o nich.Paní starostka dále uvádí, že zápis v této formě nepodepsala a požaduje,
aby byl zápis doplněn a mohl být v použitelné formě k dispozici na obecním úřadě, jak je uloženo
zákonem.
Paní Honnerová argumentuje tím, že situace byla nepřehledná a přesto, že měla k dispozici
audiozáznam z jednání, nebyla schopna v krátké době zápis odpovídajícím způsobem zpracovat.
Paní starostka doporučuje do budoucna zvážit způsob pořizování zápisu, včetně možnosti externího
zapisovatele. Dále zdůvodňuje nepřidělení klíčů jako systémové opatření, kdy je zodpovědná za
chod obecního úřadu a dokumenty v něm uložené. Krom toho nebyla žadateli, ani po výzvě pani
starostkou, podána písemná žádost.
Paní Honnerová se vrací k záležitosti nepřidělení klíčů. jejich potřebu tentokrát zdůvodňuje tím, že
potřebuje s ostatními zastupiteli za stranu Sjednocení prostor ke schůzkám. Paní starostka pro tyto
potřeby nabízí v této době volnou hospodou. Paní Honnerová trvá na prostorách obecního úřadu.
Pro tento případ nabízí paní starostka možnost schůzek za svojí přítomnosti, kdy vyjde v rámci
možností vstříc i časově. I tuto nabídku paní Honnerová odmítá.
Návrh usnesení Č.1/03/2019
PaníHonnerové byly předány podklady k přepracovánízápisu dle skutečnosti a bude projednán
na dalším zasedáni"zastupitelstva.
Hlasování:
Pro:6
Proti: O
Zdržel se: l (paní Nohavová)
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 4

RozpoČtové opatření Č. 2/2019
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2019
ZO bere na vědomí
Bod Č. 5
Různé

l) Přidělení obecního bytu Č. 1

Dne 10.2.2019 byl vyvěšen záměr pronájmu obecního bytu. Záměr byl inzerován v Jihočeském
deníku.

Na minulém zastupitelstvu obce byly projednány 2 žádosti o přidělení obecního bytu a
.
O obecní byt dále projevil zájem Nadační fond základní školy a mateřské školy Dubné pro pomoc
, jejichž
. Rodina se dostala do tíživé situace,
se kterou seznámil zastupitele ředitel školy
.
.
Po rozsáhlé diskusi zastupitelů a přítomných, se zastupitelé shodli konzultovat právní možnosti a
případné dopady na obec s právníkem. Pan Thaler nabídl zprostředkování právní pomoci v otázce
insolvence.

Paní starostka ve spolupráci s
předloží dvě varianty' k vyhodnocení optimálního
způsobu nájemního vztahu. Definitivní rozhodnutí bude učiněno na příštím jednání zastupitelstva
obce.
Obecně se zastupitelé k záležitosti pronájmu bytu
, případně Nadačnímu fondu
základní školy a mateřské školy Dubné, staví kladně.
2) Rozpočtové opatření Č.3/2019

Starostka převzala fakturu za neuznatelné náklady na investiční akci Kanalizace a ČOV Branišov od
spol. Swietelsky stavební, s.r.o. ve výši 812.499,28 KČ. Rozpočtové opatření počítá s přijetím
úvěrových prostředků do rozpočtu na pokrytí těchto nákladů.
Na dotaz pana Kaňky, kdo je konkrétním dodavatelem, upřesnila paní starostka, že sdružení VHS SWIETELSKY. Část ,,vojenská cesta - ZTV Vovesný" Swietelsky, dolů až k čističce včetně, VHS.
Návrh usnesení Č.2/03/2019
Zastupitelstvo obce souhlasíš rozpočtovým opatřením Č.3/2019
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

3) Pronájem nebytových prostor

Dne 9.3.2019 byl vyvěšen záměr pronájmu nebytových prostor - hospody. Zatím nebyla přijata
žádná žádost o pronájem prostor.
Starostka navazuje na jednání zastupitelstva 25.2.2019 a navrhuje jednorázový pronájem prostor
s tím, že záměr pronájmu prostor by zůstal viset stabilně na úřední desce.
Starostka navrhuje nájemné ve výši 500,-Kč/víkend.
Zastupitelé se přiklánějí za současné situace k pronájmu na jednotlivé akce a nadále průběžné
obstarávání kontrol objektu SDH.

Návrh usnesení č. 3/03/2019
Hospoda bude pronajímána pouze pro rodinné akce občanů Branišova. Nájemné bude placeno
zálohově 2.000,-KČ (500,-KČ nájem + 1.500,-KČ kauce na energie), vyúčtováno po ukončení akce.

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
Na minulém zasedání zastupitelstva nedošlo ke shodně ohledně přijatých žádostí o odstraněni
tvrdosti vyplývající z této vyhláŠky.
Pani starostka připomněla, že došlo ke třem hlasováním, z nichž ani jedno nepřineslo přijetí
usnesení. Jednotlivá hlasování zrekapitulovala.
Pan Farkač navrhuje hlasovat o usnesení, kdy by na základě žádosti o zmírnění tvrdosti vyhlášky v
článku 7. bod 2. snížil poplatek určený vyhláškou o 50%.
Pani
upozorňuje, že rodina
ušetřila obci značné peníze díky umožnění
vést vodovod po svých parcelách,
, která byla starostkou v rozhodném období,
vysvětlila situaci, kdy nebyla jiná reálná možnost jak v daném období realizovat stavbu vodovodu a
získat dotaci.
Paní starostka doplňuje některé souvislosti a dodává, že MV se opakovaně vyjádřilo, že vyhláška je
platná.

Návrh usnesení Č. 4/03/2019
Zastupitelstyo obce na základě žádostí o zmírnění tvrdosti vyhlášky y článku 7. bod 2. sniŽu/e
poplatek určený vyhláškou o 50%.

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

5) Jarní úklid

Starostka informuje o potřebě svolání jarní brigády. Navrhuje termín 27.4.2019 v dopoledních
hodinách. Důvodem je návaznost na přistaveni kontejneru v rámci sběrného dvora.
Na základě upozornění pana Vachty doporučuje označit místo na sběr tak, aby nebyl omezen přístup
k hasičárně a hydrantu. Dále je třeba provést obvyklý jarní úklid.
Paní starostka žádá, aby se někdo ujal organizace brigády.
Pan Kaňka se ujme organizování prací a označení místa pro uložení odpadů pro sběrný dvůr,
vyhotoveni a roznesení pozvánek zajistí paní Nohavová.

6) Smlouva o nakládánís odpady Č. S 18 70 10002

Smlouva poskytuje možnost občanů odvážet odpady na sběrný dvůr Dolní 1. Minulé zastupitelstvo
schválilo tuto službu s podmínkou, že dojde k vyhodnocení této služby po půl roce její platnosti.
Zatím nebyla přijata žádná fakturace na tyto služby.
Pan Kaňka upozorňuje, že možnosti likvidace odpadů, včetně biologických, nebezpečných a
velkoobjemových formou sběrných dvorů, je ve srovnáni s okolními obcemi nadstandartní.
Pan Thaler je toho názoru, že pokud nebyla tato služba doposud zneužita, není důvod, proč v ni
nepokračovat.
Paní starostka navrhuje ponechat smlouvu v chodu a vyhodnotit opět za půl roku.

Návrh usnesení Č. 5/03/2019
Smlouva bude ponechána y platnosti i pro další období
Hlasování:
Pro: 6
Proti: l (Farkač)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

7) Žádost o příspěvek - Dubenský bčh pro dobrou věc - 4. roČník
Žádost o příspěvek na charitativní akci ,,Dubenský běh pro dobrou věc" byla přečtena.
V minulých ročnících se poskytoval příspěvek ve výši 5.000,-KČ
Paní starostka považuje akci již za tradici a doporučuje účast.
Paní Honnerová s rodinou se zúčastňuje každý rok a rovněž doporučuje podporu.

Návrh usnesení Č.6/03/2019
Akce bude podpořena formou darovacísmlouvy ve výši 5.000,-KČ.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

8) Diskuse

Pan Kaňka vznesl dotaz kdo je hlášen k pobytu na OÚ.
Paní starostka uvádí:
,
,
,

,

.

Pan Thaler připomíná problematiku závory u lesa na vojenské cestě.
Pan Kaňka se ptá, proč po opravě a úpravě není na závoře opět původní zámek.
Pan Farkač reaguje a říká že neví a dodává, že obec nikdy neměla zámek od závory a současná
úprava má za úkol zajistit i pro obec přistup do oblasti za závoru. Klíč nebyl na obci k dispozici.

Po diskusi bylo dohodnuto, že pan Thaler zajistí u pana Turka úpravu závory tak, aby bylo možno
vrátit zámek, jehož je majitelem a bylo tak zajištěno, aby původní držitelé klíčů měly do prostoru za
závorou opět neomezený přístup, Druhý zámek zajistí přístup pro jednorázový vstup řízený obcí.
(jBEC BRANIŠOV

Konec zasedání ve 21:25
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Starosta:

Ověřovatelé'

Voborská Petra

l

/"""'""">

"°""°"'"""" ctú' UJÁJ
~..,. . . _
Vachta Jan

Y

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: 25.3.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l.

Zahájení

2.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Rozpočtové opatření č. 2/2019

5.

Různé

OBEC BRANIŠOV
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V Branišově dne 17.3.2019
Vyvěšeno: 17.3.2019
Vyvěšeno elektronicky: 17.3.2019
Sejmuto: m.
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PrezenČní listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BraniŠov 25.3.2019
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Farkač Zdenek
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Honnerová Eva
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Kaňka Jaroslav

Nohavová Jiři;a
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Thaler Radomír
Vachta Jan
Voborská Petra
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Obec Branišov

KEO-W 1.11.273 l Uc06y

zpracováno: 27.2.2019
strana: 1

Rozpočtové změny roku 2019
Rozpočtové opatření č. 2
PŘÍJMY
Úroveň

záv.ukazatelů
*

Par

Pol

Org

0000 XXXX XXXX

* PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpočet
před změnou

Změna

Rozpočet
po změně

14 233 400,00

24 007,00

14 257 407,00

14 233 400,00

24 007,00

14 257 407,00

Popis

VÝDAJE
Úroveň

záv.ukazatelů
*

P ar

Pol

Org

6402

5364

0000

" VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpočet
před změnou

Změna

Rozpočet
po změně

Popis

0,00

24 007,00

24 007,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdo

0,00

24 007,00

24 007,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2
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).
Schváleno
Zpracoval: Bc. Simona VelIšková

5režzno .0

rt&=máFNdne 20.02.2019.
dne: 27.2.2019

l"
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Obec Branišov

zpracováno: 25.3.2019

Rozpočtové změny roku 2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3
VÝDAJE
Úroveň

záv.ukazatelů
"

Par

Pol

Org

2321 XXXX XXXX

" VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpcčet
před změnou

Změna

Rozpočet
pc změně

popis

13 236 735,00

812 500,00

14 049 235,00 Odváděni a čištění odpadních vod a nakládání $ kaly

13 236 735,00

812 500,00

14 049 235,00

FINANCOVÁNÍ
Úroveň

záv.ukazatelů
'

Par

POI

Org

0000

8123

0000

" FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

RozpcCet
před změnou

Změna

RQzpcčet
po změně

Popis

1 256 735,00

812 500,00

2 069 235,00 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky

1 256 735,00

812 500,00

2 069 235,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
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).
Schváleno u,n,,,,im J=?
na zasedání dne 25 03.2019.

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková
'/Ý. Ýjo/ý

dne: 25.3.2019

OBEC BRANIŠOV
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Branišov 5
373 84
lč: 005 81 8Cl3

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obec Branišov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem ,,Branišovské hospůdky"
Před mět pronájmu:

-

Společenský sál s výčepním prostorem (cca 150 m2)
Kuchyňské prostoiy se skladovým zázemím a WC pro personál (cca 46 m2)
Sociální zařízení pro hosty - WC Ženy a WC muži (cca 14 m2)
Venkovní prostor pro letní posezení (cca 30 m2)

Požadavky na uchazeče:
-

Vlastník živnostenského listu na předmět podnikání - hostinská činnost

Obsah nabídky:

-

Jméno (název), adresa, IČ, DIČ, kontaktní spojení (tel., e-mail) uchazeče
Podnikatelský záměr, zejména provozní doba a rozsah zamýšlených služeb a aktivit
Přehled dosavadní hostinské činnosti
Kopie živnostenského listu
výpis rejstříku trestů ne starší tří měsíců
Prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlášen konkurz a není v likvidaci
Obálku označte ,,Pronájem hospoda" - Neotevírat
Návrh nájemného

Zadavatel si vyhrazuje právo
-

Zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného ze zájemců, a to bez udání důvodů
Nevracet podané nabídky
Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení
Znění nájemní smlouvy stanovit po výběru nájemce

Zahájení výběrového řízení:

1.3.2019

Ukončení příjmu nabídek:

výběr z doručených nabídek proběhne v rámci jednání
zastupitelstva obce

Počátek pronájmu prostor:

dle dohody

výběr z doručených nabídek proběhne v nejbližším následném termínu jednání zastupitelstva obce.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.
QBEC BRANIŠOV

Vyvěšeno dne: 9.3.2019
Sejmuto dne:

Branišov 5
373 84
íč: 005 81 666

g. Petra Voborská
starostka obce

