
Zápis č. 11/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 11.11.2019 v 19:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 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 3.11.2019 do 11.11.2019. 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: , , ,

Program jednání
l. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
4. Oprava kanalizace na návsi
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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhuje zapisovatelem: paní Honnerovou, 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

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 10/2019.

Návrh usnesení Č.1/11/2019:
Zastupitelé souhlasí s obsahem zápisu č. 10/2019

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

Bod Č. 4
Oprava kanalizace na návsi

Paní Voborská představila zastupitelům výsledky, jež byly zjištěny společností Swietelsky, s.r.o.
v lokalitě na návsi.

Dále nastínila přítomným finanční kalkulaci a stavy účtů obce.

Návrh usnesení Č.2/11/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s realizací opravy kanalizace na návsi v rozsahu, který byl již dříve
předjednán a na který byl proveden průzkum trhu.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: l (Vachta)
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Dále je nutné zrealizovat dostavbu v západní části obce. V současné chvíli probíhá výběrové řízení.

Návrh usnesení Č. 3/11/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s následnou realizací akce ,,Dostavba kanalizace v západní části obce"

Hlasování:

Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: l (Vachta)
Usnesení bylo přijato



Dále se zastupitelé shodli na nutnosti opravit spodní Část návsi - napojení návsi na ČOV. Starostka
informovala o možnosti získat na tuto opravu dotaci z POV ve výši 300.000,- KČ

Návrh usnesení č. 4/11/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s provedením výběrového řízení na opravu kanalizace napojující náves
s čistírnou odpadních vod a dále zastupitelé souhlasí s požádáním o dotaci z programu POV ve výši
300.000,- KČ na tuto akci.

Hlasování:

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

Bod Č. 5
Různé

1. Dodatek č. 18 ke smlouvě 60122/99 se společností Marius Pedersen

Starostka seznámila zastupitele s Dodatkem č. 18 ke smlouvě č. 60122/99 na sběr, svoz a odstranění
komunálního odpadu se spol. Marius Pedersen, a.s.

Návrh usnesení Č. 5/11/2019:
Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 18 smlouvy č. 60122/99 ze dne 1.7.1999 a pověřují
starostku podepsáním dodatku.

Hlasování:

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

Diskuze

Do diskuze se přihlásil a vznesl požadavek na předběžné vypracování komplexního
řešeni projektu pro obec.
Občané hovořili o připravované rekonstrukci kanalizace na návsi včetně různých návrhů.

Konec zasedání v 19:57 hod.

Zapisovatel: Eva Honnerová \3~_ C>

Starosta: Ing. Voborská Petra
,A

Ověřovatelé: Jiřina Nohavová

4éo , , l

Jan Vachta f-j
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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: 11.11.2019 v 19.00 hod.

Navržený program:

l. Zahájení

2.

3.

4.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

Oprava kanalizace na návsi

5. Různé

V Branišově dne 3.11.2019

Vyvěšeno: 3.11.2019
Vyvěšeno elektronicky: 3.11.2019

Sejmuto,

OBEC BRAt!lŠQV
Bra iš?v Li

3 84

Ing,/P"etra Voborská
" starostka



Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 11.11.2019

Farkač Zdeněk

Honnerová Eva

Kaňka Jaroslav

Nohavová Jiřina

Thaler Radomír

Vachta Jan

Voborská Petra
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