
Zápis č. 2/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 26.4.2021 v 18:00 hod.

na obecním úřadu obce Branišov

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 14.4.2021 do 26.4.2021. 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: Nohavová Jiřina, Thaler Radomír, Voborská Petra,
Kaňka Jaroslav, Vachta Jan, Farkač Zdeněk, Homerová Eva

Omluveni: O

Hosté: p. Návara František, paní Návarová Marie, paní Šestauberová, paní Regendová, paní
Jaukerová, p. Fál, p. Janeš

Program jednání:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Účetní závěrka za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2020

Nájemní smlouva na nebytové prostory - restaurace

Rozpočtová opatření

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
V V O r · ·Volba overovatelu zapisu a zapisovatele

Zapisovatelkou je Be. Simona Vondrášková, účetní. Ověřovatele navrhuje paní starostka: pani
Nohavovou a pana Farkače.

Hlasování:

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

Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulých jednání zastupitelstev

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 1/2021.

Návrh usnesení Č.1/2/2021:
Zastupitelé souhlasí s obsahem zápisu č. 1/2021

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

Bod Č. 4
Účetní závěrka za rok 2020

Účetní závěrka vychází z účetních výkazů k rozhodnému dni 31.12.2020. Všechny výkazy byly
vyvěšeny na webové stránky obce Branišov a zastupitelé se s těmito výkazy dopředu seznámili.

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2020
Zpráva byla schválena ZO 22.2.2021, usnesením 3/1/2021.
Majetek dle návrhu na vyřazení byl účetně vyřazen ke dni 22.2.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
V listopadu a prosinci 2020 a v březnu 2021 bylo provedenou přezkoumání hospodaření za rok
2020.
Byly zjištěny následující chyby, které nebyly do ukončení přezkoumání napraveny:



l.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu obce Branišov na roky 2021 a 2022 (schválen
30.12.2019, tj. po schváleni rozpočtu) územní celek uvádí, že od 31.07.2019 splácí úvěr s měsíční
splátkou ve výši 57.322,00 KČ. Splatnost úvěru je 30.29.2036. Přezkoumáním schváleného rozpočtu
na rok 2020 a výkazu fin 2-!2 M sestaveného k 30.09.2020 bylo zjištěno, že schválený rozpočet na rok
2020 neobsahuje splátký na položce 8124 - Uhrazené splátky d|ouhodQbých přijatých půjček v celkové
výši 687.864,00 KČ. UzemnÍ celek schválil na rok 2020 vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji
4.152.000,00 KČ bez uvedení informace q povinnosti hradit splátky úvěru, které vyvolávají potřebu
zapojení vdných finančních prostředků územního celku,

Způsob nápravy:
Rozpočet na rok 2021 již obsahuje informaci o výši splátek úvěru.

2.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek má platnou pachtovní smlouvu Č. 337/2014 uzavřenou dne 01,10.201q ve znění dodatku
č. 3 ze dne 14.03.2019. jejím předmětem je pacht pozemků za pachtovné ve výši 4.970,00 KČ, které je
splatné vŽdy k 30,09, pozadu, čímž územnímu celku vzniká pohledávka. Pachtovné bylo uhrazeno
a zaúčtováno účetními doklady č. 20-801-00074 dne 13.05.2020 a Č. 20-801-00136 dne 23.09.2020.
Kontrolou úČetního případu bylo zjištěno, Že územní celek o pohledávce pachtovného vůbec neúčtoval.

Způsob nápravy:
Byl vytvořen předpis pohledávky dle pachtovní smlouvy.

3. - chyba z roku 2019, která nebyla napravena z důvodu neexistujícího shodného případu
v roce 2020.
Popis chyby:
Nákup kolku v hodnotě 1.000,00 KČ za účelem platby poplatku při vloženi Smlouvy o zřIzenI věcného
břemene (na cizím pozemku) č. 20804/C/2019-HMSO-RP 318/03 ze dne 30.10.2019 na katastr nebyl
zaúčtován jako souČást ocenění dlouhodobého majetku, když obec úplatně nabyla věcné břemeno (VB).
VB bylo pak nesprávně zařazeno účetním dokladem č. 19-007-00029 ze dne 04.11.2019 na účet 028
ve výši jednorázové Úplaty 3.0C0,00 KČ, když souvisejÍcÍ náklad na pořizenÍ kolku byl nesprávně účtován
prostřednictvím úČtu 538 Jiné daně a poplatky ('PCávně 558 Náklady z drobného dlouhodobého
majetku) a zatříděn na par, rozpočtové skladby 6171 činnost místní správy (vhodněji 3639 Komunálni
služby a územní rozvoj jinde nezařazené) a na poI. 5361 Nákup kolků (správně pol. 5122 PodlirrňtnI
věcná břemena).

Způsob nápravy:
Náklady související s věcným břemenem budou účtovány do hodnoty dlouhodobého majetku.

Návrh usnesení Č.2/2/2021:
ZO berou na vědomi zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí s opatřeními k nápravě
chyb.

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



výkaz zisku a ztráty vykazuje za rok 2020 ztrátu ve výši 934.361,85 KČ. Důvodem ztráty jsou
vysoké investice na odkanalizování obce.

Návrh usnesení Č.3/2/2021:
ZO souhlasí s účetní závěrkou za rok 2020 a celoročním hospodařením obce ,,bez výhrad".

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: l, pan Thaler
Usnesení bylo přijato

Součástí účetní závěrky je protokol, který zastupitelé podepsali.

Bod Č. 5
Závěrečný úČet za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh byl vyvěšen 10.4.2021 a visí do dnes. Zastupitelé byli
s návrhem závěrečného účtu dopředu seznámeni.

Návrh usnesení Č.4/2/2021:
ZO souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2020 ,,bez výhrad".

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: 1, pan Thaler
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6
Nájemní smlouva restaurace

stávající nájemní smlouva na restauraci končí 30.4.2021.
Záměr o změně nájemní smlouvy visí na úřední desce od 29.3.2021 do dnes.
Současní nájemníci mají zájem o pokračování nájemního vztahu při stejných podmínkách.
Situace pro provozovatele restaurací není v současné době jednoduchá, a proto starostka navrhuje
prodloužit nájemní smlouvu do 3 1.12.2022.

Návrh usnesení Č.5/2/2021:
ZO schvaluje prodlouženi doby nájmu do 31.12.2022 za stávajících smluvních podmínek.

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



Bod Č. 7
Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření Č. 1/2021

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2021.

Zastupitelé berou na vědomL

Rozpočtové opatření Č. 2/2021

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 2/2021.

Zastupitelé berou na vědomL

Bod Č. 8
Ostatní

l. Dar na ZŠ a MŠ Dubné
Zastupitelstvo obce Branišov na svém zasedání dne 8.12.2016 usnesením č. 1/12/2016 schválilo
příspěvek na náklady přístavby základní Školy v Dubném.
Starostka obce Dubné opětovně zaslala žádost o dar, která byla přečtena.
Dle počtu žáků k 31.8.2020 a 1.9.2020 vychází výše daru na 52.010,- KČ.

Návrh usnesení Č.6/2/2021:
ZO souhlasí s darem obci Dubné ve výši 52.010,- Kč a pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.

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

2. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - předfinancování kompostérů
Běží společná akce svazku obcí Blanský les - dodání kompostérů domácnostem, a to již 3. etapa.
Naše obec eviduje 25 žádostí o kompostéry. Dotace na kompostéry je 85%. Ale vzhledem k tomu,
že MAS nemá tak velký rozpočet, tak stejně jako při každé z předešlých etap, žádají o návratnou
finanční výpomoc pro zafinancovnání kompostérů, než bude dotace vyplacena. Naše výpomoc je ve
výši 80.000,- kč.

Návrh usnesení Č.7/2/2021:
ZO souhlasí s návratnou finanční výpomocí pro Dobrovolný svazek obcí Blanský les - podhůří ve
výši 80.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

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



3. Žádosti o finanční podporu
Obec obdržela 3 žádosti o finanční podporu:

3.1. Linka bezpečí
Byla přijata žádost o pokračování podpory Linky bezpečí. V roce 2020 byl Lince bezpečí
poskytnut dar ve výši 2.000,- kč.

Návrh usnesení Č.8/2/2021:
ZO souhlasí s darem Lince bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: l, pan Kaňka
Zdržel se: 1, paní Nohavová
Usnesení bylo přijato

3.2. Městská charita
Byla přijata žádost o dar na služby domácí péče. S charitou spolupracujeme v rámci
Tříkrálové sbírky. Letos byly od občanů vybrány 4.000,- KČ.

Návrh usnesení Č.9/2/2021:
ZO souhlasí s podporou Městské charity formou tříkrálové sbírky a nebude poskytovat další
dary

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

3.3. I MY, o.p.s.
Byla přijata žádost o dar na služby domácí péče pro rodiny s dětmi. V naší obci využívá tuto
službu l rodina. Dar by měl být dle žádosti ve výši 3-15.000,- Kč.

Návrh usnesení Č.10/2/2021:
ZO souhlasí s darem organizaci [ MY, o.p.s. ve výši 1000 Kč pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.

r FHlasovani:
Pro: 3 p. Honnerová, p. Voborská, p. Vachta
Proti: 3 p. Kaňka, p. Nohavová, p. Thaler
Zdržel se: 1, Farkač
Usnesení nebylo přijato

4. Zasedání finanČního výboru
Dne 3 1.3.2021 proběhlo zasedání finančního výboru. Starostka seznámila zastupitele se zápisem.
Nebyly zjištěny žádné závady.

Zastupitelé berou na vědomí.



5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Brož Antonín
Byla sepsána ze strany pana Brože podepsána Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcné
břemeno ke kanalizaci zajišt'ující odvádění odpadních vod z obecní budovy čp.5.
Zastupitelé byli seznámeni se zněním této Smlouvy.

Návrh usnesení Č.11/2/2021:
ZO souhlasí se Smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2021 a pověřují starostku jejím
podpisem.

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

6. Branišov - rozcestí, plánovaná výstavba
Pan Janeš pan Ing. Fál na minulém jednání zastupitelstva obce představili svůj návrh na výstavbu
ZTV. Tato vizualizace byla upravena a opět představena zastupitelům.

Návrh usnesení Č.12/2/2021:
ZO souhlasí se zahájením změny územního plánu se změnami dle předloženého předběžného
návrhu.

Hlasování:
Pro: 2, Honnerová, Thaler
Proti: 4, Voborská, Kaňka, Farkač, Nohavová
Zdržel: l Vachta
Usnesení nebylo přijato

7. Diskuze
7.1. Pan Kaňka informoval o závadě na VO, pani starostka zqjistí opravu.

7.2. Paní starostka informovala zastupitele o schválení umístění zrcadla k Dobešům a navrhla
vyměnit také zrcadlona výjezd z návsi. Obě zrcadla by měla být nezámrzná.

Návrh usnesení Č.13/2/2021:
ZO souhlasí s výměnou zrcadla z návsi a umístěním zrcadla proti domu Cp. 27

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

Konec zasedání v 19:42
, ,

l

Zapisovatel: Be. Vondrášková Simona

Starosta:
Ing. Voborská Petra .Á

Ověřovatelé: Zdeněk FarkaČ
l 4Ú" l
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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:

Doba konání

Obecní úřad Branišov

26.4.2021 od 18.00 hod.

Navržený program:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Účetní závěrka za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2020

Nájemní smlouva na nebytové prostory - restaurace

Rozpočtová opatření

Různé

l

V Branišově dne 14.4.2021
Vyvěšeno: 14.4.2021
Vyvěšeno elektronicky: 14.4.2021
s'jmu'o'&.4

l

,l

Ing. P ra Voborská

f starostka



Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce BraniŠov 26.4.2021

Farkač Zdeněk

Homerová Eva

Kaňka Jaroslav

Nohavová Jiřina

Thaler Radomír

Vachta Jan

Voborská Petra
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Obec Branišov, IČO 00581666 KEO4 1.8.7 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvu předloženy ke schváleni úpravy rozpočtu:

příjmy
Par Pol org1 org2 N+Z+UZ ZJ Původní hodnota

4112 0,00
Celkem za Par: 0,00

příjmy celkem 0,00

Změna
70 800,00
70 800,00
70 800,00

PO změně Název

70 800,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci

70 800,00

70 800,00

výdaje
par Pol org1 org2 N+Z+UZ ZJ

6171 5137
Celkem za Par: 6171

výdaje celkem

Původní hodnota Změna
75 000,00 70 800,00
75 000,00 70 800,00
75 000,00 70 800,00

PO změně Název

145 800,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
145 800,00 Činnost mÍstnÍ správy

145 800,00

Změna závazných ukazatelů

příjmy
Par POI org1 org2

0000 XXXX XXXXX XXXXX

příjmy celkem

PŮvodnÍ Změna
3 301 000,00 70 800,00

3 301 000,00 70 800,00

Po změně Název
3 371 800,00 Bez paragrafu

3 371 800,00

výdaje
Par Pol org1 org2 pŮvodní Změna

6171 XXXX XXXXX XXXXX 474 000,00 70 800,00

výdaje celkem 474 000,00 70 800,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Po změně Název
544 800,00 Činnost mÍstnÍ správy

544 800,00

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: starostkou

Zpracoval: Voborská Petra dne: 26.02.2021

Na zasedání dne: 31.01.2021

OÉJÉČ BRANIŠOV
Elnanl6ov 5,=%6 ;1

SPRÁVCEROZPOČTU. l t
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Obec Branišov, IČO 00581666 KEO4 1.8.11 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 212021
Zastupitelstvu předloženy ke schváleni úpravy rozpočtu:

příjmy
Par Pol org1 org2 N+Z+UZ ZJ Původní hodnota

3722 2329 0,00
Celkem za Par: 3722 0,00

příjmy celkem 0,00

Změna
13 874,00
13 874,00
13 874,00

Po změně Název
13 874,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
13 874,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
13 874,00

výdaje
Par Pol org1 org2 N+Z+UZ ZJ

2321 5139
Celkem za Par: 2321

3722 5169
Celkem za Par: 3722

6171 5329
Celkem za Par: 6171

výdaje celkem

Změna závazných ukazatelů

Původní hodnota Změna
0,00 60,00
0,00 60,00

450 000,00 13 642,64
450 000,00 13 642,64

11 000,00 171,36
11 000,00 171,36

461 000,00 13 874,00

Po změně Název
60,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
60,00 Odvádění a čištění odpadních vod a

463 642,64 Nákup ostatních služeb
463 642,64 Sběr a svoz komunálních odpadů

11 171,36 Ost.neinvest.transfery veřejným
11 171,36 Činnost místní správy

474 874,00

příjmy
par Pol org1 org2

3722 XXXX XXXXX XXXXX

příjmy celkem

výdaje
Par Pol org1 org2

2321 XXXX XXXXX XXXXX

3722 XXXX XXXXX XXXXX

6171 XXXX XXXXX XXXXX

výdaje celkem

PŮvodni" Změna

0,00 13 874,00

0,00 13 874,00
_ .. _ _ _ _

Původní Změna

730 000,00 60,00

465 000,00 13 642,64

544 800,00 171,36

1 739 800,00 13 874,00

Po změně Název
13 874,00 Sběr a Svoz komunálních odpadů

13 874,00

Po změně Název
730 060,00 Odváděni a čištění odpadních vod a
478 642,64 Sběr a svoz komunálních odpadů
544 971,36 Činnost mÍstnÍ správy

1 753 674,00

Dójvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: starostkou Na zasedání dne: 31.03.2021

Zpracoval: Voborská petra dne: 25.04.2021

OBEC B NlŠOV
Braní v 5
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