
Zápis č. 4/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 2.4.2019 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 25.3.2019 do 2.4.2019. Současně byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední desce. Z
prezenční listiny je zřejmé, že je přítomno 6 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, Vachta Jan, Voborská Petra

Omluveni: Thaler Radomír

Hosté: p. , p. , p. , p. , , , p.
, .

Program jednání

1. Zahájení

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4. Obecní byt č. 1 - rozhodnutí o přidělení

5. Různé

Bod Č. 1
Zahájení

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.
Hlasování:

Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Program byl přijat bez připomínek.

Bod Č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhuje zapisovatelem pani Nohavovou ověřovateli paní Honnerovou a pana Farkače

Hlasování:
Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek



Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 3/2019 z minulého jednání zastupitelstva

Návrh usnesení Č.1/04/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním zápisu č. 3/2019 bez připomínek

Hlasování:
Pro:6
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 4
Obecní byt Č. 1 - rozhodnutí o přidělení

V kontextu z pověření s usnesením z minulého zastupitelstva paní starostka společně s .
Nadačním fondem Základní školy a Mateřské školy Dubné IČ:03801535 (dále jen NF)

jednali ohledně smluvních podmínek nájmu s právním zástupcem NF. Ten doporučil jako vhodnou
variantu nájemní smlouvu mezi obcí a NF a NF by dále řešil vztah s podnájemní
smlouvou, a to na dobu 6 měsíců s možností prodloužení.

Návrh potvrdil i advokát obce pan JUDr. Šišolák - nutné smlouvu na dobu určitou, a to co nejkratší.

K výše uvedenému byla přizvána JUDr. , která celou kauzu prostudovala a
přítomným podala doplňující informace z pohledu práva. Z předložených informací vyplynulo
závěrem, že nejvhodnějším řešením bude uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a NF a NF by dále
řešil vztah s podnájemní smlouvou a to na dobu 6 měsíců s možností prodloužení na
dobu 6ti měsíců s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Návrh usnesení Č.2/04/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí a NF a NF bude dále řešit
vztah s podnájemní smlouvou a to na dobu 6ti měsíců s možností prodloužení dále
na dobu 6ti měsíců s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování:
Pro:5
Proti: O
Zdržel se: l p. Honnerová
Usnesení bylo přijato.



Bod Č. 5
Různé

l) Kontrola zápisu Č. 2/2019

Zastupitelé byli seznámeni s opraveným zápisem.
Paní starostka uvedla, že po obsahové stránce je zápis č. 2/2019 v pořádku, je ale nutné doplnit
chybějící návrhy na usnesení, které nejsou v zápisu uvedeny.
Zápis byl předán pani Homerové s tím, že budou doplněné chybějící návrhy na usnesení a kontrola
zápisu bude tedy odložena do příštího zasedání zastupitelstva.

Konec zasedání v 19:27 QBEC BRANIŠOV
Braňišov 5

373 84
lČ: 005 81 666

Starosta:

Ověřovatelé:

Voborská Petra ./aU
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Honnerová Eva !4 /r">

Farkač Zdeněk i":t""
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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: 2.4.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2.

3.

4.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Obecní byt č. l - rozhodnutí o přidělení

5. Různé

V Branišově dne 25.3.2019

Vyvěšeno: 25.3.2019
Vyvěšeno elektronicky: 25.3.2019

Sejmuto:

OBEC E3RANIŠ3V
Brmišov 5

373 84
lČ: 005 81 666

C
l

Ing. Petra Voborská
starostka



PrezenČní listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Branišov 2.4.2019
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Obec BraniŠov, Branišov Č.p. 5, 373 84 Dubné, IČ: 00581666

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

Oznámeni záměru pronájmu bytu

Úvod

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

Byt č. 1, budovy Branišov č. 5
o celkové výměře 63,4 m'

ll.

Předmět nájmu

Předmětem nájmu je byt č. 1 nacházejÍcÍse v l. poschodishora uvedeného domu, o celkové
výměře podlahové plochy 42,8 m2,

· pokoj o výměře 24,4 m',
· kuchyně o výměře 16 m'
· koupelna, sprchový kout, WC a umyvadlo o výměře 2,2m'.

Ill.

Podáni nabídek

Žadatelé musí vyplnit Žádost o přiděienÍobecního bytu a včetně všech povinných příloh
podat písemně na adrese Obce Branišov, Branišov 5.

Term'n podán' Žádosti od 10.2.2019 do rozhodnutí ZO o pronajmut° bytu.

OBEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 005 81 666

l . Petra Voborská
starostka

Zveřejněno: 10.2.2019

sejmu'o'^a'4?


