
Zápis č. 9/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.9.2019 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

"l '

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 dni,
a to od 13.9.2019 do 23.9.2019. 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: O
Hosté: p. , , , p. , p. , .

.

Program jednání

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
4. Kanalizace a ČOV Branišov a související akce:

' a.) oprava kanalizace na návsi
b.) dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce
C.) dostavba kanalizace v západní části obce.

5. 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
¶ď O rVolba overovatelu zapisu a zapisovatele

Předsedající navrhuje zapisovatelem: paní Nohavovou, ověřovateli: paní Honnerovou a pana Kaňku

Hlasování:
Pro:7
Proti:O '
Zdržé1 se: O
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek

Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 8/2019.

Návrh usnesení Č.1/09/2019:
Zastupitelé souhlasí s obsahem zápisu č. 8/2019 .

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

Bod Č. 4
Kanalizace a ČOV BraniŠov a související akce

1. Kanalizace a ČOV Branišov

Během stavby došlo ke dvěma změnám oproti projektu:
1. změna — změna materiálu na Čistírně, v projektu mělo na sebe navazovat více druhů materiálu, ze
kterých je ČOV vyrobena, dodavatel materiál sjednotil. Změna se týká pouze materiálu, nikoliv
ceny za dílo.
2. změna - doplněni dvou silničních vpustí, dorovnání asfaltem až k poslednímu hydrantů, doplnění
obrubníky. Celkem se jedná o vícepráce v hodnotě 319.052,80 KČ.

Návrh usnesení Č.2/09/2019:
Zastupitelé obce souhlasí se změnou Č. 1 a změnou č. 2 na Kanalizaci a ČOV Branišov a pověřují.
starostku podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Hlasování:
Pro:6
Proti: O
Zdržel se: 1 p. Thaler
Usnesení bylo přijato



Obec Branišov přijala fakturu za provedené práce na akci Kanalizace a ČOV Branišov ve výši
3.581.308,24 KČ. Částka k úhradě bude proplacena úvěrem.

Návrh usnesení Č.3/09/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s přijetím faktury a proplacení částky 3.581.308,24 KČ z úvěru a
provedením rozpočtového opatření ve výši této Částky.

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

2. Oprava kanalizace na návsi

Byl proveden průzkum trhu ohledně ceny akce ,,Oprava kanalizace na návsi". Společnost
Swietelsky stavební, s.r.o. podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Tato firma požádala o odklad
opravy na začátek roku 2020.

Pan Vachta podal písemnou žádost k tomuto bodu. Žádost byla přečtena a bude přílohou k zápisu
Č. 9/2019.

Na toto téma proběhla diskuze. Vzhledem k tomu, že máme ještě čas paní starostka osloví firmu
SWIETELSKY ohledně možnosti zajistit výškopisy celé akce - oprava kanalizace na návsi-od
křížku k rybníčku.

Pan Thaler hodnotí projekt čistírny odpadních vod od počátku jako nekoncepční a finančně příliš
nákladný. Pro obec s tak malým počtem obyvatel bude obtížné ufinancovat splácení a má zato, že
výše stočného bude pro velkou část obyvatel značnou zátěži. Současně připomíná, že cca polovina
obce ještě není na připojení k ČOV technicky připravena, což může celou situaci ještě finančně
velmi zkomplikovat s event. dopadem na čerpané dotace. Zmiňuje předchozí méně náročné a
nákladné návrhy projektů. Pan místostarosta Farkač oponuje a obhajuje současný projekt jako
nejekonomičtější. K poznámce p. Thalera ohledně předčasné realizace ČOV v kontextu zákona o
odpadech /0 - 2000 obyv.l se vyjadřuje . s předpokladem, že může nastat situace, kdy
např. za deset let již nebudou vypsány žádné dotace na podobné projekty.
Se stejným názorem přistupuje k hodnocení pana Thalera i p. Nohavová.

Rozhodnuti se odkládá na příští jednání zastupitelstva.

Dále proběhla diskuse o výši stočného. Tu však prozatím není možné stanovit, ale je známá výše,
kterou musíme zajistit do fondu oprav a to 275.000,-CZK/rok.

3. Dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce

30.8.2019 byla podepsána smlouva o dílo se společností Swietelsky stavební, s.r.o. Dle informací
od ňrmy proběhne zahájení prací až v listopadu. Akce musí být dle smlouvy zrealizována do
15.12.2019 a vyúčtována do konce roku,



Cena této akce je 686.505,49 KČ, dotace bude ve výši 275.000,- KČ. Náklad 411.505,49 KČ zůstává
obci.

Tato akce byla pomocnou rukou občanům, jejichž rodinné domy jsou pod silnicí a napojení by
muselo být zrealizováno do kopce podkopem celé šíře silnice do chodníku. Jedná se o 7 RD.

Starostka dává do diskuse, zda-li požádat občany o finanční podporu na tuto akci a v jaké výši a
navrhuje úhradu následovně:

kdybychom se drželi znaleckého posudku
stanovení výše zhodnocení pozemků - cena
kolem 36,- Kč/m2. V případě zhod11ocení
poskytnuto zvýhodnění ve výši 90%, což by
by byl dar ve výši 3.600,- kč.

, který byl zpracován pro účely
za zhodnocení stavbou kanalizace se pohybuje
na samotách připojením vodovodu bylo dále
pro modelový příklad bylo pro 1000m2 parcelu

V diskuzi zazněl názor, že při jednání v minulosti na dostavbu kanalizace na
severovýchodním okraji obce náklady ponese v plné výši obec. A není tedy třeba hlasovat.
Tento názor zastávají p. Kaňka, p. Nohavová, p. Thaler.

4. Dostavba kanalizace - západní část obce

Projekt pro akci Kanalizace a ČOV Branišov nezahrnul některé domy v západní části obce. V této
části se také nachází území BI.1. - . , na kterC.majitelé pozemků nyní provádějí
přípravné práce pro vytvoření územní studie. Zastupitelé byli s rozpracovanou verzí studie
seznámeni.

Byla připravena projektová dokumentace pro tuto část obce. Je již i vydáno stavební povolení. Dále
byl prezentován návrh pana Vachty pro napojeni dalších domů na tuto větev kanalizace.

Starostka informovala o možnosti požádat o dotaci z grantu Jihočeského kraje s tím, že
zpracovatelem žádosti by byla Ing. Reischlová (CZ Voda)

Návrh usnesení Č.4/09/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci ,,Dostavba kanalizace" od Jihočeského
kraje s tím, že zpracovatelkou žádosti by byla Ing. Reischlová

Hlasování:
Pro:6
Proti: l-p. Thaler
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 5
Různé

1. Rozpočtové opatření Č. 10/2019

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 10/2019



Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019

2. Rozpočtové opatření č. 11/2019

Rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením 4/08/2019

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření Č. 11/2019

3. Rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 12/2019

Zastupitelé berou na vědomí rozpoČtové opatření č. 12/2019

4. Žádost o vydání rozhodnutí k připojení pozemků - Hluchá Bašta

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí od o vydání rozhodnutí k připojení pozemků.

Zastupitelé berou na vědomí žádost bez připomínek.

5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
20804/C/2019-HMSO-RP 318/03.

Pan Thaler zmiňuje možnost s podpisem smlouvy vyčkat do převodu na KN z důvodu úspory
poplatku, případně zajistit právní rozbor případných sankcí ve chvíli, kdy k podpisu smlouvy z naší
strany nedojde.

Návrh usnesení Č.5/09/2019:
Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20804/C/2019-
HMSO-RP 318/3 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování:
Pro:5
Proti: O
Zdržel se: 2 p. Thaler, p. Nohavová
Usnesení bylo přijato

6. Nájemní smlouva - byt č.l

Nájemní smlouva na byt č. l je uzavřena na dobu určitou, a to do 30.9.2019. . ,
předseda správní rady nadačního fondu zaslal vyhodnocení akce.



Návrh usnesení Č.6/09/2019:
Zastupitelé obce navrhují prodloužit nájemní smlouvy s nadačním fondem na dobu 6ti měsicií.

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

7. Písemná připomínka pana Vachty - Bod.2 a Bod.3

Byla přečtena druhá část žádosti - bod č. 2 a bod č. 3 žádosti pana Vachty.

Obsah žádosti byl vzat na vědomí k zamyšlení do budoucna.

8. Místní zpravodaj

Starostka předala informace o kladných reakcích na pokračování zpravodaje - nikdo nepožádal o
ukončení vkládání zpravodaje do svých schránek, manželé osobně přišli zpravodaj
podpořit a nabídli pomoc zpravodaji - možný nákupu papíru na jejich náklady, pan zaslal
písemnou podporu a zároveň finanční příspěvek na účet obce ve výši 1.000,- KČ.

Konec zasedání ve 21:04 l
Zapisovatel:p. Noh,,,,á ,,' "),, 'i,j iůjjj '

Ĺ

Starosta:p. Ing. Voborská á,

Ověřovatelé:p. Honnerová ·!^
l

1f//í ""—.-

p. Kaňka /t /(UĹŮ ,



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: 23.9.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2.

3.

4.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Kanalizace a ČOV Branišov a související akce:

a.) oprava kanalizace na návsi

b.) dostavba kanalizace na severovýchodním okraji obce

c.) dostavba kanalizace v západní části obce.

5. Různé

V Branišově dne 13.9.2019

Vyvěšeno: 13.9.2019
Vyvěšeno elektronicky: 13.9.2019

Sejmuto: M

,,·rF

r/"'Z/ ".ť

r".rIng.j?'éíra Voborská
"" starostka



Farkač Zdeněk

Homerová Eva L~:'
,í"' l __Jl

Kaňka Jaroslav ,l, íztž· --'A- "(_
l '" ----

Nohavová Jiřina l
' ÁhLLLA'/

Ír
r

Thaler Radomír OLI

Vachta Jan /th&m"
Voborská Petra

,Á )

Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce BraniŠov 23.9.2019

l



Obec Branišov

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 10

KEO-W 1.11.290 l Uc06x

zpracováno: 31.7.2019
strana: 1

PŘÍJMY
N+Z+UZ Org Par Pol ZJ

l) 000000000 0000 6171 2119 000
Paragraf 6171 celkem:

Org: 0000 celkem:

PŘÍJMY celkem

VÝDAJE
N"Z+UZ Org Par Pol ZJ

2) 000000000 0000 3113 5321 000
Paragraf 3113 celkem:

3) 0000000C0 00(JQ 3399 5139 000
Paragraf 3399 celkem:

Org: 0000 celkem:

VÝDAJE celkem

FINANCOVÁNÍ
N+Z"UZ Org Par PCI ZJ

4) 000000000 0000 0000 8124 000
Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

FlNANCOVÁNÍ celkem

Změna závazných ukazatelů
PŘÍJMY

Původní hodnota Změna

0,00 11 000,00
0,00 11 000,00

0,00 11 000,00

0,00 11 000,00

Po změně Pcpis
11 000,00 Příjmy z vlastni činnosti jinde nespeciňkované(dále j
11 000,00 Činnost místní správy *

11 000,00

11 000,00

Původní hodnota Změna

120 000,00 -57 321,23
120 000,00 -57 321,23

0,00 11 000,00
0,00 11 000,00

120 000,00 -46 321,23

120 000,00 -46 321,23

Po změně Popis
62 678,77 Neinvestiční transfery obcím
62 678,77 Základni školy *

11 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
11 000,00 Ostatní záležitost kultury, cirkví a sděl. prostře *

73 678,77

73 678,77

Původní hodnota Změna

0,00 -57 321,23
0,00 -57 321,23

0,00 -57 321,23

0,00 -57 321,23

Po změně Popis
-57 321,23 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjc.prostř
"57 321,23 *

-57 321,23

-57 321,23

Par Pol Org Původ ní hodnota
6171 XXXX XXXX 6 000,00

PŘÍJMY celkem 6 000,00

Změna

11 000,00

11 000,00

Po změně Popis
17 000,00 Činnost místní správy

17 000,00

VÝDAJE
Par Pol Org Původní hodnota

3113 XXXX XXXX 120 000,00
3399 5139 0000 0,00

VÝDAJE celkem 120 000,00

FINANCOVÁNÍ
Par Pol Org Původní hodnota

0000 8124 0000 0,00

FINANCOVÁNĹ celkem 0,00

Změna

-57 321,23
11 000,00

-46 321,23

Po změně popis
62 678,77 Základni školy
11 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený

73 678,77

Změna
-57 321,23

-57 321,23

Po změně Popis
-57 321,23 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředk

-57 321,23

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatřeni č. 10

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 schváleno starostkou

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 31.7,2019
l T ":->"" .'

>"-"Ť"'?u« u7g'mc'1'"- .l

t ':
.,.

na zasedání dne 31.07.2019.

OBEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84á IČ: 005 81 666



Obec Branišov KEO-W 1.11.290 l Uc06x

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 11

zpracováno: 20.8.2019
strana: 1

VÝDAJE
N"Z"UZ Org Par Pol ZJ

l) 000000000 0000 2321 6121 000
Paragraf 2321 celkem:

Org: 0000 celkem:

VÝDAJE celkem

Původní hodnota Změna

3 849 928,07 211 422,52
3 849 928,07 211 422,52

3 849 928,07 211 422,52

3 849 928,07 211 422,52

Původní hodnota Změna
2 932 928,07 211 422,52
2 932 928,07 211 422,52

2 932 928,07 211 422,52

2 932 928,07 211 422,52

Po změně Popis
4 061 350,59 Budovy, haly a stavby
4 061 350,59 Odvádění a čištěni odpadních vod a nakládáni *

4 061 350,59

4 061 350,59

FINANCOVÁNÍ
N"Z+Uz Org Par Pol ZJ

2) 000000000 0000 0000 8123 000
Paragraf 0000 celkem:

Org: 0000 celkem:

FINANCOVÁNÍ celkem

Po změně Popis
3 144 350,59 Dbuhodobé přijaté půjč.prostředky
3 144 350,59

3 144 350,59

3 144 350,59

Změna závazných ukazatelů

VÝDAJE
Par Pol Org Původní hodnota

2321 XXXX XXXX 15 205 928,07

VÝDAjE celkem 15 205 928,07

Změna
211 422,52

211 422,52

Po změně Popis
15 417 350,59 Odváděni a čištění odpadních vod a nakládáni s kaly

15 417 350,59

FINANCOVÁNÍ
Par Pol Org

0000 8123 0000
FINANCOVÁNÍ celkem

Původní hodnota Změna

2 932 928,07 211 422,52

2 932 928,07 211 422,52

Po změně Popis
3 144 350,59 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky

3 144 350,59

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 4/08/2019

Zpracoval: Bc. Simona Velíšková dne: 20.8.2019

na zasedání dne 19.08.2019.

:SI"vq'u¢€ (/obhoa
OBEC BRk,ě<-,,,

Branišov
373 84

lČ: 005 81 86iP l'



Obec Branišov KEO-W 1.11.290 l UC06x

Rozpočtové změny roku 2019

Rozpočtové opatření č. 12

Změna závazných ukazatelů

zpracováno: 2.9.2019
strana: 2

PŘÍJMY
Par Pol Org Původní hodnota

0000 XXXX XXXX 14811152,00

PŘÍJMY celkem 14811152,00

Změna Po změně Popis
143 224,00 14 954 376,00

143 224,00 14 954 376,00

VÝDAJE
Par Pol Org

2321 XXXX XXXX
3613 XXXX XXXX
6171 XXXX XXXX
6310 XXXX XXXX
6409 5329 0000

VÝDAJE celkem

Původní hodnota Změna

15 417 350,59 87 984,86
51 000,00 3 000,00

543 271,00 3 000,00
55 000,00 22 500,00

0,00 8 601,14

16 066 621,59 125 086,00

Po změně Popis
15 505 335,45 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakládáni s kaly

54 000,00 Nebytové hospodářství
546 271,00 Činnost místní správy

77 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
8 601,14 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní (Írov

16 191 707,59

FINANCOVÁNÍ
Par Pol Org

0000 8115 0000
0000 8124 0000

FINANCOVÁNÍ celkem

Původní hodnota Změna

25 000,00 39 184,00
-57 321,23 -57 322,00

-32 321,23 .18 138,00

Po změně Popis
64 184,00 Změna stavu krátkodobých prost

-114 643,23 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředk

-50 459,23

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatřeni č. 12

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 starostkou

Zpracoval: Be. Simona Velíšková dne: 2.9.2019

na zasedání dne 31.08.2019.
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PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 na akci:

Kanalizace a ČOV Branišov

Navrhovatel změny :

Popis změny :

Zhotovitel

SO-01.4 - změna v provedeni vystrojeni štěrbinové nádrže

Seznam dokumentace týkajIcI se změny : Změnový rozpočet k Protokolu o změně Č.1

Odůvodnění změn :
SO-01.4 - dle projektové dokumentace je navržena konstrukce žlabů z oceli s ochranným
nátěrem, žlaby z polypropylénových desek a zábradlí z kompozitu - z důvodu prod|oužení
životnosti vystrojení štěrbinové nádrže a sjednocení různých materiálů je navrženo provést
kompletní vystrojeni štěrbinové nádrže včetně zábradlí z nerezové oceli

Uvedená změna nemá dopad na celkovou cenu díla

Odpočet ze smluvního rozpočtu :

Cena dle změnového rozpočtu :

Rozdíl ceny : bez DPH

-372 955,47 Kč

372 955,47 Kč

0,00 Kč

Dopad změny na termín dokončeni díla : NE
Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Petra Voborská

Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek Iža TDI: lng.jindřich Kunc

Datum sepsání protokolu:
Přílohy : - změnový rozpočet k Protokolu o změně Č.1

12.4.2019



PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2 na akci:
Kanalizace a ČOV Branišov

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO-02.3 - Stoka D.A: odvodnění komu nikace, stavební úpravy křIženI

Seznam dokumentace týkající se změny : Změnový rozpočet k Protokolu o změně Č.2

Odůvodněni změn :

Při realizaci zpevněných povrchů nad stokou D.A v lokalitě křižovatky u cesty na ČOV Branišov
bylo zjištěno, že stávající plocha tvoří terénní depresi, ze které dešt'ové vody nebudou náležitě
odtékat a je nutné v trase dešt'ové kanalizace umístit dvě uliční vpusti. V této souvislosti je
potřeba též upravit křížení komunikaci, stávajIcI plochy dosypat štěrkodrti a opatřit asfaltovými
vrstvami. Při této přiložitosti bude část stávající asfaltové plochy odstraněna, plocha bude

Souhrn nákladů : bez DPH 263 680,00 KČ

DPH 21% 55 372,80 Kč

celkem s DPH 319 052,80 KČ

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Petra Voborská

Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek Za TDI: Ing. Jindřich Kunc

Datum sepsání protokolu:

Přílohy : - změnové rozpočty k změnovému listu Č.2

16.9.2019



Stavba: Kanalizace a Coy Branišov
SO-02.3 - Stoka DA - odbodněni komunikace, stavební úpravy kříženi

__ změnový rozpočet k protokolu o změně Č.2
PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
: 1 K 113107182 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploŠe jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 m2

živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm
5'8+4"5,'2
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných

2 ' K 122202201 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3
tř. 3 do 100 m3
v nezpevněných, příp. štěrkových plochách:

"i'i' (5*3,9"13*1,5)"0,3
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných

i 3 K 122202209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině l m3
: tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. _3 l

""" 11,7"0,2
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných

' 4 K 122302201 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3
tř. 4 do 100 m3

p Ve zpevněných asfaltových a štěrkových plochách:
'N (5*8"5'4/2+3,8"3,5"17*4)*0,1

' Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných , !
' 5 K 122302209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině ' m3

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
W 13,13"0,2

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 'i 6 K 132201202 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 , m3

p " """" přípojky pro ul.vpusti:
'N 2*5"0,7*0,8

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna '
' 7 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny m3 i

tř. 3
'4'/' 5,6'0,2

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním """""""" "l
' 8 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při m3 !

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním """

9 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m _ _ _ . ,

'/"'1 11,7+13,13+4-0,8

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
10 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až , m3

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

'lV 29,63*5
! 11 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky ; m3

v'í 11,7-13,13+4+0,8
12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t

\1'/ 29,63"2
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním "

13 l K 174101101 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3

VY 5,6-4-0,8
'Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin"tř. 1 až 4 nebo"materiálem "" "" " "

14 , K '175151101 jpřipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3
jhloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny

'lv 0,5'0,8'2'5
; 15 M |5833 12000 !Štěrkopísek netříděný zásypový materiál t
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l PČ Typ Kód

36 K |899722111
!j\i

D 9

37 i K 919735112
V"l

l 38 K 916131213

v'i

39 M 59217031

"N

D 997
l 40 ! K 997221551

' 41 , K 997221559

'ti

, 42 K 997221845

Popis

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC Šířky 20 cm
2'5

NU

m l

D 998

43 K 998225111

Ostatní konstrukce a práce, bourání
_Rezání stávajícího Živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m

5
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boČní opěrou do lože z betonu
prostého m
17+5

obrubník betonový silniční 1000x 150x250mm m

17+5

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze t
sypkých materiálů, na vzdálenost_do 1_km_ _ _ _
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním "Příplatek "
k ceně za každý_da_lši i_započatý 1 km přes 1 km _ _ t
11"14 'Přepočtené k.oeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez t
obsahu dehtu

Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoiitickým betonovým nebo t
živičným dopravní vzdálenost do. 200 m jakékoliv délky objektu
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Obecní úřad Branišov
Branišov 5
373 84 Branišov

Žádost o vyjádření a vydáiň rozhodnutí k připojení pozemků y souvislosti s rozšířením
kapacity objektu ,,HLUCHÁ BAŠTA'"

Dobrý detí.

žádáme Vás o U'dání rozhodnuti k připojeni pozemků, na krerý ch je navržeaa přestavba obiektu
,,HLUCHÁ BASTA" v k.ú. Branišov.

""zhledem k zahájenému procesu Změny Č.2 Územního plánu Branišov a následnému stavebnímu
{správnímu) řízení, tYkajíci se pcvolení přestavby objektu ,,Hluchá Bašta" na rekreační ubytovací
zařízeni. Vás z důvoĹiu časové náročnosti celého procesu a řízení žádáme o vydání rozhodnutí k
připojeni pozemků na účelovou komunikaci č. parč. 661/2 k.ú. Branišov bez Časového omezení, a to
na dobu neurčitou,
V současné době je v k.ú. Branišov rozpracován návrh pozemkových úprav. který může do
budoucna dozna"t ve vkístnický-c-h ptávech některých změn. Daiši změnou vlastnických vztahů múZe
být V budoucnu i samotný objek't ,,Hluchá BašiS včetně přilehlých pozemků a to z důvodu
předpokládaného převodu těchto nemovitosti z-e současného majitele na syna. Z uvedených důvodů
Vás protc dále žádáme do vydaného rozhodnutí rovněž wěst, že vydané rozhodnuti bude v případě
změn vlastniků přecházet j na nové vlastníky jak objektu ,,Hluchá Bašia" tak i přilehlých pozemků,
včetně připojovací komunikace na pozemku parč. Č.661/2 k.ú. Branišov,

\" současné době je kapacita o'biektu 4-6 osob. Na jednání na obecním úřadu v "Branišově bylo
dohodnuto, Ze bez vylepŠováni stavu současné příjezdové komunikace bude možné navýšit kapacitu
přestavbového objektu o 12 osob, celkově na max. 1 8 osob.

Přílohou této žádosti je i Jednoduchá projektová dokumentace na úpravu samostatného sjezdu z
pozemku p.č. 606/1 a 606/2 na účelovou komunika.ci p.č. 661/'2 v k.ů. BranišoY zpTacovanou
Projehovým ateliérem AD s.r.o. Ing. Arch. Jaroslacv Daněk, Husova 4, České Budějcwice.

S pozdravem

.

373 84 Branišov



ÚPRAVA SAMOSTATNÉHO SJEZDU Z POZEMKU P.Č. 606,"1 A 606./2
NA ÚČELOVOU KOMUN1KACI P.Č. 661/2 K.Ú. BRANIŠOV

Jednoduchá projéktová dokimenta.ce

ateliér AĎm,, PITI
!nµarch. Dan-ilk

4, í;. "'Mm. icľ ix7 ;'! " x

f!i("' .-:: ,-' r '7j nú.ms-

Srpen 201 9



1, Průvociní zpráva
lclent.ifikačni' ,údaje stavb V

Název stavby

Skůpeř

Stavební úřad

Datum

Počet vyhotoveaí
Čísjo zakázky

: Úprava samostatného sjezdu z pozemku p.č. 606/1 a 606/2

na ůčdovoů komunikaci p.č. 661/2 k.ú. Branišov

: Jednoduchá prqj ektová dokumentace
: OÚ B"ranišw

: 08/2019

Investor : Ing. arch. Jaroslav Daněk, Hosín

Zpracm'atel : projektový .ateliér AD s.r.o.

Adresa : Husova 4, Č. B"aděiovice 370 OJ

Vedoucí projektant : Ing. arch. Jaroslav Daněk

Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaroslav Daněk

.zodpovědný projektant 'k dílu dopTava : Ing Marcela Pávková

Základní údaje o stavbě
Stručn,ý popis části stavby
V rámci přestavby části objektu ,,Hluchá Bašta" na "rekreační ubytovací zařízeni je navrženo
zpevněni stávajícího sjezdu v šířce 3,0Om a íňzení 14·-ti paíkwacích stání. sjezd se předpokládá
s mlatovi'm povrchem, parkovací stáni z veg'etačnich tvárnic. Poloha upravovaného sjezdu se

~íiemění. sj ezd je napojen na úČelot-'ou komunikaci č.parc. 66lň kil. Branišov.
P

Připojení je posouzeno pro přestavbu Části obie.ktu ,,HLUCHA BASTA - j. ETAPA, Části.",
pro kterou bylo dohodnuto nävýšení kapacity objektu ze stávajících 4-6 osob o 12 osob,
cel"kově na max. 18 osob.

Rozhledové poměrv - sjezd:
Rozhledové trojúhelníky byly určeny pro lŕych]clst na hlavni komunikaci v=50km/hod podle
ČSN 73 61 iOiZ! - ,,Projektováni místních komunikaci" odst. 12.8 obr. 72a.
Rozhledové poměry 'vyhovuji.
Zaiížděni i vyjíždění nä/z pozemku 'bude jízdou vpřed. Na pozemku je dostatek místa pto otočeni.

VYškově řešení:
Vzhledem k yýško'vé konfiguraci území je 'předpokládaný podélný sklon sjezdu ve směru

k účelové komunikaci. příčný sklon MK v místě sjezdu je střechovitý. Dešťové vody stékají do
přilehlých pásů zeleně.

DeŠťové vody z povrchu sjezdu budou vsakovány v okolních zatravněných plochách na
pozemku investora.
'V místě navrženého sjezdu 'není silniční příkop, propust'ek proto není navrhován.

Příčné uspořádání
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sjezd je zpevněn v šířce 3,0 m, v místě styku s komunikaci je Tozšjřen. Povrch sjezdu bude na
povrch stávájící účelové komunikace napojen bez převýšení.
příčný skkri vjezdu bude přizpůsoben podélnému sklonu účelové komunikace v místě napojeM.
Oplocení v místě siezdu není,

"Dopravní značení
'V souv'islosti s návrhem sjezdu nec'zniká po'třeba osazení nového cboravMho značeni

Vi i'v Části sta'vbv na Životní prostředí
Dokončená stavba sjezdu se na životním prostředí r,eproje"ai žádným negativním způsobem.
Po dobu výstavby se projeví způsobem běžr$'ín u staveb obdobného chara.kterd, především
zvýšenou hlučnosú a p"rašností.

Odohm't z h.ledisk.a požární a civilní odaram"
Nebezpečí z hlediska malé požární eddnosti u stavebních objektů tohoto typu nepřipadá v úvahu.

Přeložk'v inžen'Y.rskYch sítí
Neisou v tomto stupn:i uvažovány.

-
Podmiňující. vyvdjq né a jiné souvisejí-cí investi-c.é
Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčení všech stávajících podzemních sítí jeiich
správci.

Kácení stromů
v tomto stupni není navrhováno.
Náletové dřeviny "překážející ve výhledu, případně větve bránici ve výhledu budou průběžně
odstjuo'iány a to i do b'uclo'j.cna.

připoj ení na istú jící technické vyb:aymí 'území
J'edná se d napojení na zpevněnou vozovku účelové komunikace v k.ú. Branišov.

Závěr
Napojení 'pozemku parc.Č. 606/1 a 606/2 na účelovou komunikaci v obci Branišov le posouzeno
na rychlost 50km,'hod.
Rozhled byl po$Duze[l dle ČSN 736102 Zl a ČSN 736110 Z1 .pro ryc'hlost po'yolenou
5'0k.m/hod. a yyhovyj'e-
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Rozhled vpravo

Rozhled vlevo
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Vážení zastupitelé,

." .i Sekretariát OÚ !
'Dr3 Q? G' :L~'e

chtěl bych se tímto způsobeni vyjádřit k. aktuálně projednávanýin bodům, které nyní
řešíme v rámci naší obce:

Bod l) Kanalizace se prováděla v minuléin tisíciletí pouze jednou a nebyla potřeba
jinak. Neexistovaly tolik agresivní chemické přípravky, vlhčené ubrousky, různé druhy
odličovacích tamponů a potraviny se neházely do záchodu nebo do popelnic. Na vsi,
ale i na okrajových částech měst měli lidé drobná hospodářská zvířata, kde byly
zbytky z kuchyně spotřebovány. Když pršelo, tak volně 6 cin za 3 dny, ne jako dnes 6
cin za 3 hodiny. Kanalizace je zahlcená a veškerý tento kontaminovaný odpad teče
mimo za několik miliónů budovanou čistírnou odpadů.

Doporučuji proto pokračovat dále s nově budovanou oddělenou kanalizací do
centra obce. stávající kanalizace"je nevyhovující - je bez hrdel, bez možnosti čištění.
Nejsou kontrolní šachty a kanalizace je malého průměru.

Dle mého názoru je potřeba udělat část kanalizace od paní k
podle nových pravidel v tomto tisíciletí a to řádně hluboko s kontrolními šachtami,
prostě podle projektu. Dále pak až k rybníčku na návsi odděleně. Nebude potřeba
provádět na kanalizaci pachové zátky. Při vypouštění rybníku na návsi voda poteče
kanalizací mimo počítadla ČOV.

Bod 2) Pozemková reforma umožní propojení obce od k , čímž
by se podnikatelská činnost dolní části obce nemusela dít přes centrum obce (kolem
dětského hřiště).

Bod 3) Placení stoČného hned od počátku. Ovšem .je potřeba nastavit taková pravidla,
aby dlouhodobě nezatěžovala zbytečně rodinné rozpočty.

OBEC BRANIŠOV
Braní". v 5

3 84
lČ: O 81 666

Vachta Jan

j



Nadačnifond ZŠ a MŠ Dubné

Dubné 35, 373 84 Dubné

Nový start pro naše kamarády - průběžné vyhodnocení akce
Na jaře 2019 byla po předchozím vyhodnocení situace Nadačním fondem ZŠ a MŠ Dubné vyhlášena
charitativní akce ,,Nový start pro naše kamarády" na podporu rodiny, která se ocitla v nouzi. Rodina se
do kritické situace dostala především shodou nešťastných události, které byly završeny vážnými
zdravotními problémy matky. Cílem akce bylo zajistit urychlený přechod do nového bydlení, které bude,
na rozdíl od toho stávajÍcÍho, splňovat hygienický standard pro zdravotně nezávadné bydlení děti
a pomoc rodině v začátku s pokrytím nákladů na zabydlení.

Pomoc rodině se dvěma dětmi, žáky naši školy, proběhla v několika rovinách. Veliké poděkování patří
především členům zastupitelstva obce Branišov, kteří svým rozhodnutím umožnili využit volný obecní byt
a značně tak urychlili řešeni kritické situace. V dalšífázi proběhla sbírka vybaveni bytu, protože dosavadní
majetek rodiny byl téměř kompletně zasažen pHsní. Rodina svépomoci byt vymalovala a díky štědrosti
dárců byl brzy vybaven a připraven knastěhování. Ve stejné době byla zahájena finanční sbírka na
uhrazení nákladů na bydlení. V této sbírce se formou hotovostních i bezhotovostních darů vybrala částka
30 000 KČ, která pokryla nájemné do konce záři 2019 a poplatky za energie.

Aktuální stav: V rodině jsou patrné přetrvávajÍcÍ problémy spojené především s vážným zdravotním
stavem matky. Přesto, z pohledu Školy, která je denně v kontaktu s dětmi postižené rodiny, hodnotíme
vývoj v rodině výrazně pozitivně. Evidentní je především a pokrok v začleněni děti do kolektivu svých
vrstevníků ve Škole i mimo Školu.

Budoucnost: V nadcházejícňm období je rodina připravena financovat si již bydlenísamostatně, v případě
přeplatku ze záloh na energie a přijeti dalších darů poskytnutých do Nadačního fondu, bude rodině
uhrazeno nájemné v dalším období v přísluŠném rozsahu až do vyčerpání nasbíraných prostředků.
V současné době se bl'ží ke Konc' nájemn'smlouva, kterou uzavřel Nadačn'fond ZŠ a MŠ Dubné s obč'
Branišov do konce září 2019 a tím současně i podnájemní smlouva mezi Nadačním fondem a rodinou.
Nadační fond podává žádost o prod|oužení nájemního vztahu a v návaznosti na rozhodnuti
zastupitelstva obce Branišov prodoužiči ukončii návaznou smlouvu podnájemní. Pokud je nám známo,
soužiti rodiny s ostatními obyvateli Branišova bylo v předchozím období bezproblémové a proto
doufáme, Že bude umožněno pokračovat v nájmu, respektive podnájmu obecního bytu i nadále.
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ředitel školy

Předseda správní rady nadačního fondu

ZŠ a MŠ Dubné


