
Zápis č. 6/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 7.5.2019 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 29.4.2019 do 7.5.2019. 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, Nohavová Jiřina,
Thaler Radomír, Vachta Jan, Voborská Petra, Kaňka Jaroslav

Omluveni: -

Hosté: , , , , ,

Program jednání

l. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
4. Závěrečný účet obce za rok 2018
5. Účetní závěrka za rok 2018

6. Domácí kompostéry - financování
7. Různé

Bod Č. l
Zahájení

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.
Hlasování:

Pro: 7 Proti: - ZdrŽelse: -
Program bylpři/at bez přjpomínek.

Bod Č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhuje zapisovatelem pana Farkače ověřovateli pana Thalera a pana Vachtu

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Zapisoyatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek



Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

l) kontrola zápisu Č. 2/2019

Paní Homerová doplnila zápis č. 2 o podstatné náležitosti, doplnila návrhy usneseni a průběh
hlasování. Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 2/2019.

Návrh usnesení Č.1/06/2019:
ZO souhlasíse zápisem Č.2/2019

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

2) kontrola zápisu Č. 4/2019

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 4/2019.

Návrh usnesení Č.2/06/2019:
ZO souhlasíse zápisem Č.4/2019

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

3) kontrola zápisu Č. 5/2019

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 5/2019
Na výzvu předsedající, aby se pan Radomír Thaler vyjádřil ke své nepřítomnosti na zasedání
zastupitelstva dne 29.4.2019, se pan Thaler dodatečně omluvil. Důvodem neplánované
nepřítomnosti bylo řešení neodkladné záležitosti u domu.

Návrh usneseníč.3/06/2019:
ZO souhlasíse zápisem Č.5/2019.

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.



Bod Č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2018

Dne 7.4.2019 byl vyvěšen návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. Zastupitelům obce byl Návrh
závěrečného účtu zaslán k prostudování.

Návrh usnesení Č.4/06/2019:
ZO souhlasíse závěrečným účtem obce za rok 2018 a souhlasís celoročním hospodařením obce
,,bez výhrad".

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

SouČástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni obce.
Chyby a nedostatky z předchozích let byly napraveny,

Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených § 10 odst. 3 písm C) zákona
Č. 420/2004 Sb., a to:
- popis jednotlivÝch nedostatků a způsob jakým bvlv napravenv:
l)
PQpis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventariZace účtů 311 - Odb8rate/é a 315 - Pohledávky z hlavní činnosti k 31. 12. 2018 bylo
z//štěno, že účetní jednotka na těchto účtech vykazuje m.j. i pohledávky se splatností k 31. 3. 2018,
a to pohledávku ve VÝŠi 1 050,00 Kč, pohledávku ve výši 250,00 Kč a pohledávku ve výši 3 300,00 Kč. K těmto
pohledávkám po lhůtě splatnosti víc jak 90 dnů, nebyly k 31. 12, 2018 zaúčtovány opravné položky.

Při jaté opatření:

U pohledávek po lhůtě splatnosti více jak 90 dnů budou vŽdy k 31.12. zaúČtovány opravné položky.

2)
Popi$ chyby a nedQstatku:
Kontrolou pok/adnlch dokladů
1, VPD č. 18-701-00245 ze dne 29. 11. 2018, kolekce pm děti, částka 798.00 Kč, účetní doklad č. 18-701-
00245 ze dne 29. 11. 2018 (513'261, pol. 5175) - zaúčtování mělo být na nákladový účet 543 - Daty a jiná
bezplatná předání a zatř/děn/ mělo být na položku 5194- Věcné daty.

2. VPD č. 18-701-00208 ze dne 5. 9. 2018, knihy jako dary pro prvňáky ZŠ Dubné (z obce Branišov), částka
268.00 Kč, účetní doklad č. 1&701-00208 ze dne 5, 9. 2018 (501/261, pol. 5136) - zaúčtování mělo být na
nákladový účet 543 - Dary a jiná bezplatná předánl a zatř/děn/ mělo být na položku 5194 - Věcné dary.
3. VPD č. 18-701-00221 ze dne 3. 10. 2018, květiny do oken úřadu, částka 588,00 Kč, účetní doklad č, 18-701-
00221 ze dne 3. 10. 2018 (501L261, pol. 5156, §3745) - zatňděnl mělo být na položku 5139 - Nákup materiálu.

přijaté opatření:

Věcné dary jsou úČtovány na položku 5194 a květiny do oken úřadu na položku 5139.



Jedná se o chyby a nedostatky, které néniají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
písm. C.) zákona Č. 420/2004 Sb.

Návrh usneseni" Č.5/06/2019:
ZO souhlasíse zprávou o výsledku přezkoumánl"hospodaření obce a souhlasíš opatřením k
nápravě chyb p ČI. 1 a 2 tohoto bodu.

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 5
Účetní závěrka

Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou za rok 2018.
Pani Nohavová vznesla dotaz na množství a hodnotu akcií vlastněných obcí a jejich prodej.
Paní starostka sdělila hodnotu akcií a upřesnila, že se jednalo o nucený odkup.
Další dotaz paní Nohavové byl, zda má obec nějaké dlužníky.
Paní starostka seznámila s jednotlivými případy, s tím, že se nejedná o zásadní problémy, spíše
jednotlivá opomenutí plátců, ktará jsou řešena upomínkou.

Návrh usnesení Č.6/06/2019:
ZO souhlasíš účetnízávěrkou za rok 2018 ,,bez výhrad".

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

Součásti uzávČrky je protokol, který zastupitelé podepsali.

Bod Č. 6
Domácí kompostéry — financování

V roce 2017 byly občanům poskytnuty kompostéry v rámci dotační podpory společného projektu
svazku obcí Blanský les - Netoličko. Tato dotační výzva proběhla i v roce 2018. Z průzkumu
občanů Branišova vyšel zájem o celkem 14 kompostérů. Stejně jako v roce 2017 je nutné
kompostéry předfinancovat.
Jelikož žadatelem o dotaci je Svazek obcí, je potřeba poskytnout návratnou finanční výpomoc ve
výši 50.000,- KČ svazku. Finanční výpomoc bude vrácena po vyúčtování dotace, nejdéle však
31.12.2020.

Návrh usnesení Č. 7/06/2019:
ZO souhlasíš poskytnutím návratnéjinanční Yýpomoci svazku obcí,,Blanský les" ve výši
50.000,-KČ na nákup 14ti ks kompostérů pro občany.



Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 7
Různé

l) Příspěvek na přístavbu základní Školy

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 8.12.2016 usnesením č. 1/12/2016 příspěvek na
náklady přístavby základní školy v Dubném. Přístavba byla realizována v 2017 a 2018. Starostka
obce Dubné zaslala žádost o dar, která byla zastupitelům přečtena.

výše příspěvku na l žáka dle nákladů za rok 2018 činí 9.681,66 KČ, dle počtů žáků je výše daru od
obce Branišov 103.271,- KČ.

V současné době má obec Branišov ve škole v Dubném 11 žáků. V dalších letech se bude uvedený
příspěvek (dar) snižovat.

Návrh usnesení Č.8/06/2019:
ZO souh/asís ,finančním darem ve výši 103.271,-KČ na rok 2018 pro ZŠ v Dubném. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podepsáním darovací sm/oiny.

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato

2) Rozpočtové opatření Č. 4/2019

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/20 19.

Zastupitelé berou na vědomL

3) Místní poplatky na rok 2019 - úprava usnesení

Na základě podnětu Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly bylo zjištěno, že
v rámci usneseni č. 4/04/2018 ze dne 19.12.2018 byl schválen poplatek za poskytování služeb,
odvádění odpadních vod ve výši 100,- KČ/os., jež není místním poplatkem dle zákona 565/1990 Sb.
Z tohoto důvodu je nutné upravit návrh usnesení č. 4/04/2018



Návrh usnesení č. 9/06/2019
Zastupitelstvo obce Branišov vypouští z usnesení o místních poplatcích za rok 2019 , usneseni" č.
4/04/2018 ze dne 19.12.2018 poplatek na odvádění odpad. vod. a tím upravuje usneseni"

následovně:
,,Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje místní" poplatek za komunáL odpad 550,-/os. a poplatek
za psa 250,- KČ/psa (pes, jehož drŽitelemje osoba pobírající důchod 150,- KČ/psa). "

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

4) Kanalizace a ČOV BraniŠov

Stavba čistírny odpadních vod a kanalizace probíhá dle harmonogramu. Začínají přípravné práce
pro připojování jednotlivých objektů na kanalizaci. Konkrétní postup bude prokonzultován
s panem Kuštou, který v současné době provádí pro obec provozní činnosti na kanalizaci - odběr
vzorků, provozní a majetkovou evidenci, apod.

ZO pověřuje starostku obce zajištěním podkladů pro zorientování zastupitelů v problematice
budoucího provozování ČOV, včetně příslušné administrativy a technické náročnosti obsluhy.

5) Návrh rozpoČtového opatření

Starostka žádá o odsouhlasení návrhu rozpočtového opatření na částky:

863 693,07 KČ - neuznatelné náklady - faktura od VHS za práce ČOV
50 000,- KČ - návratná finanční výpomoc - kompostéry
103 271,- KČ - finanční dar obci Dubné

Návrh usneseni" Č.10/06/2019:
ZO souhlasíš navrhovaným rozpočtovým opatřením

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato

6) POV 2019

Byla nám přiznána dotace z Programu obnovy venkova, dohromady ve výši 300.000,- KČ, a to:

275.000,- KČ na investiční akci ,,dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce"
v současné době byla majiteli schválena trasa kanalizace a probíhají projektové práce



25.000,- KČ na nábytek do obecního úřadu
zakázka je zadána v truhlářství Jáchym v Třebíně

Zastupitelé berou na vědomL

7) Oprava kanalizace na návsi

jihočeský kraj zamítl naši žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace na návsi. Stav kanalizace na
východní straně je velmi špatném stavu, místy ucpaná nebo rozpadlá.
Na opravu kanalizace na návsi nebyla obci přiznána dotace.
Starostka navrhuje opravu i bez dotační podpory. Tu bude možné využit v příštím roce na stavbu
kanalizace na západním okraji obce. Na tuto akci již máme stavební povolení.

8) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpeČí, z.s.

Obec Branišov přijala žádost o příspěvek pro Linku bezpečí. V loňském roce poskytla obec
Branišov dotaci ve výši 2.000,- kč.

Návrh usneseni" Č.11/06/2019:
ZO souhlasíš poskytnutímjínančnípodpory pro Linku bezpečí ve výši 2.000,-KČ. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podepsáním darovací smlou)y.

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato.

Iď

9) Zádost občanů

Dne 17.4.2019 přijala obec Branišov žádost od občanů. Žádost byla přečtena.
Jedná se o písemnou žádost podepsanou liti občany obce, aby byl i nadále vydáván ,,Branišovský
občasník"
O záležitosti byla vedena rozsáhlá diskuse.
Pani starostka: občasník byl přínosem pro informování občanů. Diskuse o odměně za vydáváni je
urážející a znevažuje práci okruhu, který tiskovinu vydává. Ne každý pracuje s internetem a pro
některé lidi je to prakticky jediný způsob informování.
Paní Nohavová: Ptala jsem se holek v práci, informovala jsem se i v jiných vsích. Lidi tyto věci
nezajímají a většinou už to všude zrušili. Důchodci se informují rychleji mezi sebou. Přinesu 20
podpisů od lidí kteří o to nemají zájem. Jestli to tu musí být, tak si to odhlasujte. já ho nepotřebuju a
spousta lidí to nečte, je to přežitek. Já to spálím, ani to nečtu.
Pan Thaler: Je to příliš drahé. Je třeba specifikovat - bude to dělat ten a ten, náklady budou takové...
Je to materiál, který vydává obec, sedm zastupitelů, paní starostka. Má to nějakou redakční radu,
může do toho někdo zasáhnout, kolik to bude mít čísel...



Paní Honnerová: podpisy na žádosti jsou nejasné, žádost nemá řádné náležitosti. Neřekla jsem, že
nechci aby byl časopis vydáván, ale vydávání je příliš nákladné.

Pan Farkač navrhuje usnesení
ZO souhlasí s přiznáním odměny 1.200,-KČ starostce za vydávání Branišovského občasníku.
Branišovský občasník bude vydáván v předchozím rozsahu.
Pani starostka upozorňuje, že v daném hlasování by byla ve střetu zájmu.
Pan Farkač: usnesení tedy bude rozděleno na dvě části.

Návrh usneseníč.12/06/2019:
ZO souhlasís tím, Že Branišovský občasník bude yydáván v předchozím rozsahu

HlasovánL'
Pro: 4
Proti: 2 (Thaler, Nohavová)
ZdrŽel se: l (Honnerová)
Usnesení bylo přijato.

Pan Farkač: pokud paní starostka souhlasí s tím že se i nadále bude podílet na vydávání, v tom
případě navrhuji usnesení

Návrh usnesení Č.13/06/2019:
ZO souhlasís přiznáním odměny 1.200,-KČpanístarostce vydáváníBranišovského občasníku.

Hlasováni?
Pro: 3
Proti: 2 (Thaler, Nohavová)
ZdrŽel se: 2 (Honnerová, Voborská)
Usnesení nebylo přijato

10) Územní studie pro lokalitu Branišov - lokalita BI.1

Starostka dává na vědomi zadáni územní studie o jejíž schválení žádal v roce 2017 a to
na vlastní náklady .

Zastupitelé berou na vědomL

11) Pronájem restaurace

Bylo schváleno nájemné 500,-KČ s tím, že bude složena kauce ve výši 2.000,-KČ a na konci nájmu
budou vyúčtovány energie. Starostka informuje, že vyúčtování energií je poněkud komplikované a
jedná se o malé částky. Navíc zatím není zřejmá cena, jakou bude obec platit za elektřinu.

Nějaké investice do zařízení byly a je žádoucí alespoň částečně zajistit návratnost.

Pan Kaňka upozorňuje, že v hospodě není ani základní úklidové náčiní. Doplnění zajisti p.Farkač.



Zastupitelé se shodli, že při poslední akci elektřina za cca 300,-KČ není zanedbatelná. Předchozí
akce cca 50,-KČ. jistič 400,-KČ měsíčně. Takovéto rozdíly těžko řešit paušálem.

Návrh usnesení Č.14/06/2019
ZO souhlasí s účtováním energií poté aŽ bude uzavřena smlouva s E.onem. Nájemné a kauce
budou vybírány dle předchoziho usneseníZO.

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: -
ZdrŽel se: -
Usnesení bylo přijato

12) Ostatní

Pan Thaler v průběhu projednáváni bodu 8) požádal o předložení nájemní smlouvy s Nadačním
fondem na byt . Upozorňuje, že nájemné 2.000,- KČ měsíčně je směšné. Ve
smlouvě dále zjistil rozdíl mezi stanovenou a přijatou kaucí. Chyba bude opravena.

Pani starostka ujišt'uje, že byt nebyl dlouho upravován a předchozí nájemník platil ještě méně.
upozorňuje, že poslední investice do bytu byla v roce 1993, poté kdy vyhořel.

Konec zasedání ve 21:05

Starosta: Voborská Petra l,,

Thaler Radomí

Vachta Jan

OBEC BRANIŠOV
Braniš3v 5

373 84
lČ: 005 81 666

Ověřovatelé:





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: 7.5.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájeni

2.

3.

4.

5.

6.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Závěrečný účet obce za rok 2018

Účetní závěrka za rok 2018

Domácí kompostéry - financování

7. Různé

V Branišově dne 29.4.2019

Vyvěšeno: 29.4.2019
Vyvěšeno elektronicky: 29.4.20 19

Sejmuto:

OBEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 005 81 666

Ing. P ráVoborská

starostka





PrezenČní listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 7.5.2019
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Obec Branišov KEO-W 1.11.273/ Uc06y

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 4

zpracováno: 29.3.2019
strana: 1

PŘÍJMY

Úroveňzáv.ukazatelů Par Pol Org

* 0000 XXXX XXXX
" 2310 XXXX XXXX
* 3613 XXXX XXXX
* 6409 2328 0000
" PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

VÝDAJE

Úroveň
záv.ukazatelů Par POI Org

" 6310 XXXX XXXX

" VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpočet
před změnou Změna

14 257 407,00 36 350,00
63 000,00 10 000,00
10 000,00 3 500,00

0,00 150,00

ŔQzpQČét
po změně Popis
14 293 757,00

73 000,00 Pitná voda
13 500,00 Nebytové hospodářství

150,00 Neidentifikované příjmy

14 330 407,00 50 000,00 14 380 407,00

Rozpočet
před změnou

5 000,00

5 000,00

Rozpočet
Změna po změně Popis

50 000,00 55 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

50 000,00 55 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 usnesením &Eŕ=sedánŕdne 29.03.2019.

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 29.3.2019
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OBEC BRANIŠOV
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