
Zápis c. 4/2020
z verejného zasedání zastupitelstva konaného dne 22.4.2020 v 19:00 hod.

v restauraci Branišov

Zasedání bylo rádne svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. l a § 93, odst. 1 zákona o obcích byla
na úrední desce Obecního úradu Branišov zverejnena v souladu se zákonem po dobu nejméne 7 dní,
a to od 14.4.2020 do 22.4.2020. Soucasne byla pozvánka zverejnena na elektronické úrední desce. Z
prezencní listiny je zrejmé, že je prítomno 7 clenu zastupitelstva (z celkového poctu 7 zastupitelu),
takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Dle prezencní listiny jsou prítomni zastupitelé: Nohavová Jirina, Thaler Radomír, Voborská Petra,
Kanka Jaroslav, Vachta Jan, Farkac Zdenek, Honnerová Eva

Omluveni: O

Hosté: , , .

Program jednání

l.

2.

3.

Zahájení

Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

Oprava komunikace pod návsi

Bod C. 1
Zahájení

Predsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Program byl prijat bez pripomínek.

Bod C. 2
Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

Predsedající navrhuje zapisovatelem: paní Voborskou, overovateli: pana Vachtu a pani Nohavovou

Hlasováni:

Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Zapisovatel a overovatelé byli odsouhlaseni bez pripomínek



Bod C. 3

Oprava komunikace pod návsí

V lokalite pod návsí probíhá obnova kanalizacního radu. Na tento rad se dále realizují prípojky
k RD. Tímto vznikne nesouvislá vrstva nového asfaltu. již je znatelné, že v nekterých místech, kde
bude navazovat nová vrstva na starý povrch komunikace, dojde ke rozdrolení puvodního. Nepujde
tedy komunikaci napojit tak, aby nevznikly velké praskliny a místa, kudy bude do silnice protékat
voda a po zime muže dojít ke škodám. Oprava komunikace je nutná.

Obec obdržela 2 cenové nabídky:
l. na opravu asfaltování v celé šírce a opravu horní konstrukcní vrstvy, v nejvíce poškozených
místech by byly opraveny 2 spodní vrstvy. Nabídková cena po odecteni vysoutežených prací je
228.762,65 Kc.

2. na opravu komunikace vC. kontrukcních vrstev a celé šírce. Nabídková cena po odectení
vysoutežených prací je 1.037.508,83 KC.

Starostka seznámila zastupitele se stavem financních prostredku obce a s rocním vývojem.
Navrhuje opravu kde l. cenové nabídky, která je obdobná jako oprava, která v minulosti probehla
na návsi. Komunikace na návsi má shodnou zátež i podloží.

Pan Vachta se dotazoval na výši úveru - úver se bude platit do roku 2036, výše splátky je 57tis.
mesícne + úroky. Úver je nejvetší zátež rozpoctu.

Paní Homerová upozornila, že na dolánek se Žádná vetŠí investice nerealizovala, obec peníze má,
dole se budou stavet domy, jezdí to techto míst težká technika. Když se dá l mil. nyní, obec ušetrí,
protože to v budoucnu bude stát více.

Paní Voborská upozornila, že na úctu zustane 300tis. použitelných prostredku, i když prijdou
danové príjmy, obec má vysoké mesícní náklady.

Pan Farkac pripomnel, že soucasná silnice 15, 20 let stará a l mil. KC nemáme.

Pan Thaler poukazoval na nemožnost finny srovnat kvalitne podloží a za rok bude asfalt utrhaný.
Domnívá se, že firrna mohla jít s cenou dolu. Príp. se zatím dalo nechat cestu bez asfaltu.

Panni Homerová poukazuje na to, že silnice na sebe vydelá, peníze z DPH, které odvádí firmy
v této lokalite, jdou do obecního rozpoctu. Obec by temto podnikatelum mela vyjít vstríc.

Pan Farkac a pan Vachta se ohradili, že dane platí všichni.

Pan Kanka upozornuje, že pri každé akci mužou vzniknout vícenáklady a navrhuje, zda-li by se
nedala stavba prodloužit a zatím neasfaltovat.

Paní Voborská informuje, že i zde budou vícenáklady - vzniklo více prípojek oproti projektu.

Pan Thaler navrhuje výberové rízení v krátké dobe, v oprave za 230tis není žádná hodnota.
Navrhuje nechat otevrené bez asfaltu nebo zustat podle projektu.

Pan Farkac upozornil, že tato akce není jedinou plánovanou akcí, napr. se rešila bezpecnost

Paní Voborská pripomíná 2 duležité plánované akce, a to dopravní bezpecnost v obci a stav



rybnícku v Pískáme
Paní Nohavová souhlasí s postoji paní Honnerové a pana Thalera, dopravní bezpecnost a oprava
rybnícku se reší už léta, ted' je potreba udelat silnici.

Pani Voborská dává návrh na hlasování:

Návrh usnesení C.1/4/2020:
Opravit komunikaci pod návsí dle cenové nabídky c. l, cena opravy 228.762,65 Kc.

Hlasování:
Pro: 3
Proti: 3 (Thaler, Nohavová, Honnerová)
Zdržel se: I (Kanka)
Usnesení nebylo prijato

Pan Thaler dává návrh na hlasování:

Návrh usnesení C.2/4/2020:
Provést komplexní opravu vozovky vcetne všech konstrukcních vrstev

Hlasování:
Pro: 3
Proti: 3 (Farkac, Vachta, Voborská)
Zdržel se: 1 (Kanka)
Usnesení nebylo prijato

Pan Vachta dává návrh na hlasování vzhledem k zadluženosti obce:

Návrh usnesení C.3/4/2020:
Provést opravu vozovky až v príštím volebním období.

Hlasování:
Pro: l
Proti: 5 (Thaler, Nohavová, Honnerová, Voborská, Kanka)
Zdržel se: l (Farkac)
Usnesení nebylo prijato

Konec zasedání v 20.15

Starosta, zapisovatel:

Overovatelé:

Petra Voborská
l

C'::ŽC BRANIŠOV
Jirina Nohavová jí

l

Jan Vach'a , ú u'" " 7



Na základe ustanovení § 92 odst. l zákona C. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znení, svoláváme

Verejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

Místo konání:

Doba konání

Restaurace Branišov, Branišov c. 5

22.4.2020 v 19.00 hod.

Navržený program:

l.

2.

3.

Zahájení

Volba overovatelu zápisu a zapisovatele

Oprava komunikace pod návsí

Upozornujeme, že se bude jednání konat v prostorách restaurace v Branišove.

Vstup je povolen pouze v rouškách a nebo s jiným adekvátním pokrytím úst a nosu.
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V Branišove dne 14.4,2020

Vyvešeno: 14.4.2020
Vyvešeno elektronicky: 14.4.2020
Sejmuto: a.q unu

Ing. Petra Voborská
starostka



Prezencní listina z verejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 22.4.2020
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