Zápis č. 2/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 24.2.2020 v 19:00 hod.
v kanceláři obecního úřadu
Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 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 15.2.2020 do 24.2.2020. Současně byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední desce. Z
prezenční listiny je zřejmé, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu řzastupitelů),
takže zastupitelstvo je usnášeni schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Dle prezenční listiny jsou přítomni zastupitelé: Honnerová Eva, Nohavová Jiřina, Thaler Radomír,
Voborská Petra, Kaňka Jaroslav, Vachta Jan
Omluveni: Farkač Zdeněk
Hosté:
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Program jednání

1.

Zahájení

2.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3,

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Nájemní smlouva - byt č. l

5.

Oprava kanalizace (havarijní stav) - obecní dům č.p,5

6.

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: paní Honnerovou, ověřovateli: pana Kaňku a pani
Nohavovou.

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. 1/2020.
Návrh usnesení Č.1/2/2020:
Zastupitelé souhlasí s obsahem zápisu č. 1/2020
Hlasování:
Pro: 6
Proti:O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato.
Bod Č. 4

Nájemní smlouva - byt Č. l
Starostka informovala, že 3 1.3.2020 končí nájemní smlouva na dobu určitou s Nadačním fondem a
dále informovala o aktuálním stavu podnájmu bytu.
K tomuto bodu se vyjádřili současní nájemníci
. vyjádřili celkovou
nespokojenost s nájemníky. Ta se především týká špatné spolupráce ohledně úklidu, nezamykání
společných prostor a kouření, které je zcela v bytech zakázáno.
Paní starostka informovala o zrušení insolvence podl1áienľníků.

Návrh usnesení Č.2/2/2020:
Zastupitelé rozhodli neprodloužit dále smlouvu s nadačním fondem a požadují ukončit stávající
smlouvu.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Voborská)
Usnesení bylo přijato.

Bod Č. 5
Oprava kanalizace (havarijní stav) - obecní dům č.p.5

informoval starostku o neodtékajících odpadech v bytě. Byl zjištěn havarijní stav
kanalizace odvádějící vody nejen z obecního domu Cp. 5, ale také z hlavní silnice.
Kanalizace se pod objekty ve dvoře (tvořící hranici mezi dvorem a pozemkem
rozpadla
a stala naprosto neprůchodnou. Voda z jímky se plnila pod základy objektů. Jelikož se velmi rychle
plnil septik obecního domu, objednala starostka na řešení této situace společnost Swietelsky, která
se v obci pohybuje na jiné stavbě a která mohla operativně zahájit opravu.
Stavební společnost napojila splaškové vody na kanalizaci, dešt'ové odvedla do stávající jímky.
Provedla napojení pod stávajícími objekty ve dvoře a napojila objekt přes pozemky
na
náves. Bylo nutné vyměnit kanalizaci po celé trase tohoto připojení, stávající stav byl havarijní.
Na trase jsou dále vytvořeny nové čistící šachty.

Návrh usnesení Č.3/2/2020:
Zastupitelé souhlasí s obnovou havarijního stavu kanalizace domu Č.5 a dotčeného okolí
Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato
Bod Č. 6
Různé
l. Rozpočtové opatření Č. 1/2020

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2020.
Zastupitelé berou na vědomL
2. Projekt - náves

Byl dokončen projekt opravu kanalizace pod návsí - starostka seznámila zastupitele s projektem.
Starostka předá podklady panu

k zahájení prací na výběrovém řízení na tuto akci.

Zastupitelé berou na vědomí
3. Zasedání finanČního výboru

Starostka seznámila zastupitele se zápisem z finančního výboru
Zastupitelé berou na vědomL

4. Tříkrálová sbírka
V obci Branišov proběhla tříkrálová sbírka, ve které bylo vybráno 8.720,- KČ

5. Žádost

žádají o kácení porostu mimo les. Jedná se o vzrostlý strom, který mimo jiné
narušuje prostor svými kořeny.
Zastupitelé berou na vědomí
Obecní úřad vydá kladné stanovisko.

Konec zasedání v 19:40
Zapisovatel: Eva Honnerová
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OBEC BRANIŠOV

Starosta: Ing. Voborská Petra

l

Ověřovatelé: Jiřina Nohavová i
Jaroslav Kaňka

ú"" "

Branišov 5
373 84
ič: 005 81 666

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

24.2.2020 v 19.00 hod.

Navržený program:
l.

Zahájení

2.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva

4.

Nájemní smlouva - byt č. l

5.

Oprava kanaliazce (havarijní stav) - obecní dům Cp. 5

6.

Různé

V Branišově dne 15.2.2020
Vyvěšeno: 15.2.2020
Vyvěšeno elektronicky: 15.2.2020
Sejmuto», Z

ng. Petra Voborská
starostka
"""EC BRANIŠOV
wanišov 5
'"3 84
jí"
'lj 666

Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 24.2.2020
l

omluven

Farkač Zdeněk
Honnerová Eva
Kaňka Jaroslav
Nohavová Jiřina

)
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Thaler Radomír
Vachta Jan
Voborská Petra

l

i

Obec Branišov, IČO 00581666

KEO4 1.6.10 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Starostce předloženy ke schváleni úpravy rozpočtu:

výdaje
Původní hodnota

Změna

3319 5021

5 000,00

-5 000,00

3319 5139

10 000,00

-10 000,00

0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený

3319 5175

20 000,00

-20 000,00

0,00 Pohoštění

35 000,00

-35 000,00

3399 5021

0,00

10 000,00

3399 5175

0,00

5 000,00

3399 5194

0,00

20 000,00

Par

POI

org1

Celkem za Par: 3319

Celkem za Par: 3399
6171 5321
6171 5329
Celkem za Par: 6171
výdQe celkem

org2

N+z+uz

ZJ

0,00

35 000,00

0,00

100 000,00

Po změně Název
0,00 Ostatní osobní výdaje

0,00 Ostatní záležitosti kultury
10 000,00 Ostatní osobní výdaje
5 000,00 Pohoštěni
20 000,00 Věcné dary
35 000,00 Ostatní záležitost kultury, církvi a
100 000,00 Neinvestiční transfery obcím

110 000,00

-100 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00 Činnost místní správy

145 000,00

0,00

145 000,00

10 000,00 Ostmeinvest.transfery veřejným

1/2

Vážená pani starostko,

velmi si vážíme, že jste nám umožnila ve Vašíobci pořádat Třikrálovou sbírku. Jsme si vědomi,
že administrativa s ní spojená (zapečetěni, rozpečetění pokladniček) je další přItěžI ve Vašem
již dost složitém úřadu. Zvláštni poděkování patřítaké koledničkům, díky nimž se ve vaši obci
tato částka vybrala.
Za VáŠ obecní úřad Branišov se vybrala krásná částka 8 720,-KČ.
137

Branišov
4 070,-

138

Branišov
4 650,CELKEM

8 720,-

65% výtěžku půjde přímo na služby Městské charity České Budějovice, kde s námi pomáháte
ulehčit život seniorům, umÍrajÍcÍm, zdravotně postiženým i těm, kteří v životě neměli moc
štěstí - přesné rozúčtování finančních prostředků můžete sledovat v průběhu roku na
webových strá nkách naši organizace: www.mchcb.cz.
Ať Vaši obec provází celý rok požehnáni, které jsme s koledničky zanesli do domovů Vašich
občanů.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Obecní úřad Branišov
Branišov 5
373 84 Branišov

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádáme o povoleni ke kácení dřeviny rostoucí mimo les, v souladu s ustanovením
§ 8 odst. l zákona ČNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Jméno a adresa Žadatele:
a
,
, 373 84 Branišov
Číslo pozemku:
, k.ú.: Branišov u Dubného (okres České Budějovice);633615
Žádost se týká borovice lesní, Iks, obvod stromu ve výši 130cm od země je 96 cm.
Zdůvodnění žádosti:
Uvedená dřevina má kořenový systém v místě jediného možného připojení
nemovitosti na kanalizaci.
V Branišově dne 24.2.2020

