Zápis č. 7/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 3.6.2019 v 19:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu
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 23.5.2019 do 3.6.2019. 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 Jan

Omluveni: O
Hosté:p

, p.

, p.

, p.

Program jednání

l. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
4. Kanalizace a ČOV Branišov
5. Záměr pronájmu pozemků - Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě
6. Systém svozu a třídění komunálního odpadu
7. Různé
Bod Č. 1
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

O

Předsedající navrhuj e zapisovatelem: p. Nohavová

r

·

·

Ověřovateli:p. Honnerová, p. Kaňka

Hlasování:
Pro:7
Proti:O
Zdržel se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek

Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
l) kontrola zápisu Č. 6/2019
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 6/2019.
Návrh usnesení Č.1/07/2019: Zastupitelé souhlasí s kontrolou zápisu Č. 6/2019

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

Bod Č. 4
Kanalizace a ČOV BraniŠov

Starostka informovala o získaných podkladech ke způsobům provozování ČOV a informovala o
plánované pracovní schůzce v pondělí 10.6.2019 od 18:00 hod.
P. starostka seznámila přítomné o možnostech provozování čističky v obci Branišov. Jsou dvě
možnosti. Provozovat ČOV samoprovozováním a nebo přenechat provoz a s tím spojenou
administrativu na společnosti vybrané na základě výběrového řízení. Tyto dvě varianty lze i
kombinovat. Jak je výše uvedené, měli bychom se s problematikou provozování ČOV obšírněji
seznámit na plánované schůzce s ČEVAKEM dne 10.6.19 v 18.00hodin.

Zastupitelé berou na vědomí

Bod Č. 5
Záměr pronájmu pozemků - Dodatek Č. 3 k pachtovní smlouvě

Zemědělská společnost Dubné, a.s. zaslala návrh Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě č. 337/2014.
Předmětem dodatku je navýšení pachtovného na 3.200,- KČ za l ha za příslušný hospodářský rok.
Záměr pronájmu předmětných pozemků byl vyvěšen 17.4.2019 a visí do dnešního dne.

Zastupitelé byli seznámeni se zněním dodatku č. 3

Návrh usnesení Č.2./07/2019: Zastupitelé povčřují paní starostku uzavřením a podpisem
dodatku Č. 3.
Hlasování:
Pro:6
Proti:O
Zdržel se:l p. Thaler
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6

Systém svozu a třídění komunálního odpadu
Firma Marius Pedersen informovala starostku o nutnosti (požadavku) na sjednocení frekvence
svozů komunálního odpadu a také informovala o blížících se legislativních změnách.
Je nutné motivovat občany k větŠímu třídění separovaného odpadu a tím by mělo vznikat méně
komunálního odpadu. Návrh je svážet odpad v obci lx za 14 dnů. Tím dojde ke sjednocení svozu
komunálního odpadu, na základě požadavku firmy Marius Pedersen.
Na základě toho musí p. starostka vydat novou vyhláŠku o svozu komunálního odpadu pro obec
Branišov a ta musí poté být schválená zastupitelstvem.
Zastupitelé byli také seznámeni se stávajícími sazbami za svoz odpadu.
Návrh usnesení Č.3./07/2019: Svoz komunálního odpadu ve frekvenci lx za 14 dnů.
Hlasování:
Pro:4
Proti:3 p. Thaler, p. Kaňka, p. Honnerová
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato
Bod Č. 7
Různé

l) Rozpočtové opatření Č. 5

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019.

Zastupitelé berou na vědomí

2) Rozpočtové opatření Č. 6

Starostka předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne
7.5.2019, číslo usnesení 10/06/2019
Zastupitelé berou na vědomL

3) Dostavba kanalizace Branišov

Bylo vydáno stavební povoleni na akci ,,Dostavba kanalizace Branišov".
Náklady na územní řízení (dokumentace + zajištění) byly 69.575,- KČ. Na projektovou dokumentaci
pro stavební povolení bude fakturováno 110.334,- KČ

Zastupitelé berou na vědomL

4) Termíny jednání finanČní a kontrolní komise
Předsedové komisí předložili starostce předběžné terminy zasedání komisí:
Finanční:l0.06.2019 v 19.00hodin
Kontrolní:12.06.2019 v 18.00hodin

5) Dčti - novorozenci

P. starostka navrhla, že by bylo vhodné, při narození dítěte v obci Branišov, přivítat nového občánka
poukázkou v hodnotě 500,- CZK. Ke stávajícímu dárku by tedy byla věnována i poukázka
k účelovému nákupu pro dítě.
Návrh usnesení Č.4./07/2019: Novorozencům - novým občánkům bude přidána poukázka
v hodnotě 500,- CZK ke stávajícímu dárku.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Na zastupitelstvu proběhla diskuse ohledně dopravní situace, která byla již v minulosti diskutovaná.
Jedná se o osazení zrcadla u
a
. Dopravní situace je nepřehledná a vzniká tu
nebezpečí dopravní nehody, ohrožené jsou hlavně děti.
P. Kaňka informoval, že 15.6. se koná v pískámě dětský den, zahájení bude mezi 18,00 - 19,00
hodinou. Bude program pro děti a opékání špekáčků.
Nakonec měl příspěvek
, ohledně studie pro výstavbu rodinných domků Plačina, kterou
si nechala vypracovat
a uhradila ze svých prostředků.
konstatoval, že
peníze by ji obec měla proplatit, nebot' tato studie byla použita a domnívá se, že měla být
znehodnocena.
tvrdí existuje pouze ústní dohoda mezi
a
. Doporučení: aby finanční prostředky vymáhala soudní cestou. Nikdo ze stávajících
zastupitelů u této ústní dohody nebyl přítomen, vzhledem k tomu se nemohou k dané věci vyjádřit.
Dále
navrhnul, aby měli občané možnost přispívat do místního časopisu bez cenzury.

Konec zasedání ve 20.35hodin
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Zapisovatel:

Nohavová Jiřin,

Starosta:

Voborská Petra

Ověřovatelé:

Kaňka Jaroslav
Honnerová Eva
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OBEC BRAN1ŠOV
Branišov 5
373 84
lČ: 005 81 666

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: 3.6.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l.

Zahájení

2.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Kanalizace a ČOV Branišov

5.

Záměr pronájmu pozemků - dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě

6.

Systém svozu a třídění komunálního odpadu

7.

Různé

, .OBEC BRAN|Š9V
"' " ' grariišov 5' "
373 84 "
IČ: 005 &1 ,666

V Branišově dne 23.5.2019
Vyvěšeno: 23.5.2019
Vyvěšeno elektronicky: 23.5.2019
Sejmuto:

Ing. Petra d oborská
starÓstka

Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce BraniŠov 3.6.2019
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Obec BraniŠov, BraniŠov Č.p. 5, 373 84 Dubné, TČ: 00581666
Telefon: 385 513 972, e-mail: ou@branisov.cz

Oznámení záměru pronájmu pozemků
Úvod

Obec Branišov v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu
pozemků v k.ú. Branišov u Dubného.

Předmět nájmu
Pozemky v k.ú. Branišov u Dubného, na LV Č. 1, ve vlastnictvIObce Branišov,

Č.:145/14, 202/0, 261/0, 284/0, 354/0, 570/1/1, 571/1/1, 660/1/1, 660/2

Podáni nabídek
Termín podání žádosti do rozhodnutí zastupitelstva obce.
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Zveřejněno: 17.4.2019
Sejmuto:

starostka "
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Obec Branišov

KEO-W 1.11.273 l Uc06y

zpracováno: 30.4.2019
strana: 1

Rozpočtové změny roku 2019
Rozpočtové opatření č. 5
PŘÍJMY
Úroveň

záv.ukazatelú
*

Par

Pol

Rozpočet
před změnou

Org

3613 XXXX XXXX

* PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Změna

Rozpočet
po změně

Popis

13 500,00

10 000,00

23 500,00 Nebytové hospodářství

13 500,00

10 000,00

23 500,00

VÝDAJE
Úroveň

záv.ukazatelů
*

Par

Pol

Rozpočet
před změnou

Org

6171 XXXX XXXX

" VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Změna

Rozpočet
po změně

Popis

360 000,00

10 000,00

370 000,00 Činnost mÍstnÍ správy

360 000,00

10 000,00

370 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatřeni č. 5
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 schváleno starostkou
Zpracoval: Bc. Simona Velíšková

m-zasedáMAne 30.04.2019.

dne: 30.4.2019
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OBEC BRANIŠÔV
Branišov 5
373 84
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Obec Branišov

zpracováno: 7.5.2019

Rozpočtové změny roku 2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6
PŘÍJMY
Úroveň

záv.ukazatelů

Par

Pol

Org

Rozpočet
před změnou

Změna

*

0000 XXXX XXXX

14 293 757,00

93 271,00

"

2310 XXXX XXXX

73 000,00

40 000,00

*

2321 XXXX XXXX

25 000,00

20 000,00

14 391 757,00

153 271,00

* PŘÍJMY - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Rozpočet
po změně

Popis

14 387 028,00
113 000,00 Pitná voda
45 000,00 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakládáni s kaly
14 545 028,00

VÝDAJE
Úroveň

záv.ukazatelů
*

Par

Pol

Org

2321 XXXX XXXX

"

3726

*

6171 XXXX XXXX

5649

Rozpočet
před změnou
14 049 235,00

863 693,07

Rozpočet
po změně

Popis

14 912 928,07 Odvádění a čištěni odpadních vod a nakládáni s kaly
50 000,00 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní ú
473 271,00 Činnost místní správy

0,00

50 000,00

370 000,00

103 271,00

14 419 235,00

1 016 964,07

15 436 199,07

Změna

Rozpočet
po změně

1151

* VÝDAJE - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Změna

FINANCOVÁNÍ
Úroveň

záv.ukazatelů
*

Par
0000

Pol

Org

Rozpočet
před změnou

8123 0000

" FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
závazných ukazatelů celkem

Popis

2 069 235,00

863 693,07

2 932 928,07 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky

2 069 235,00

863 693,07

2 932 928,07

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6
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).
na zasedání dne 07.05.2019.

Schváleno usnesením 10/06/2019
Zpracoval: Bc. Simona Velíšková

dne: 7.5.2019
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OBEC BRAľdiSOV
Branišov 5
373 84
lČ: 005 81 666

