
Zápis č. 5/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 9. 2022 v 18:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

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 dní, a to
od 13. 9. 2022 do 21. 9. 2022. 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, Honnerová Eva

Omluveni: O

Hosté: , , , , , , ,
, , , , , , , ,

Program jednání

1.

2.

3.

4.

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Rozhodnuti Magistrátu města Č. Budějovice, stavebního úřadu, č.j. SU/7041/2020-9 ze dne

3.8.2022, ve věci stavebního záměru spol. R§N Ranger, s.r.o. - odvolání proti roZhodnutí

Bod Č. 1
Zahájení

Předsedající seznámila zastupitelstvo s programem jednání.

Hlasování:
Pro: 5
Proti: O
Zdržel se: 2 (Thaler, Nohavová)
Program byl přijat bez připomínek.



Bod Č. 3
Kontrola zápisu z minulých jednání zastupitelstev

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 4/2022.
Návrh usnesení Č. 1/5/2022:
Zastupitelé souhlasí s obsahem zápisu Č.4/2022

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

Bod Č. 4
Rozhodnutí Magistrátu města Č. Budějovice, stavebního úřadu,

č.j. SU/7041/2020-9 ze dne 3.8.2022, ve věci stavebního záměru

spol. R§N Ranger, s.r.o. - odvolání proti rozhodnutí

Starostka uvedla důvod svolání zastupitelstva obce a aktuality kolem podaného odvolání.

. požádala a obdržela souhlas s pořízením audiozáznamu jednání.

Starostka pokračuje v projednávaném programu:

Rozhodnutí zastupitelstva obce Branišov ze dne 29.8.2022 usneseními 3/4/2022, 4/4/2022, 5/4/2022
a 6/4/2022 považuje za nesprávné a nezákonné. Stavební záměr je v rozporu s územně plánovací
legislativou a zastupitelstvo mělo nechat doběhnout správní říZení o odvolání obce Branišov, kde
by se ukázalo, zda je odvoláni odůvodněné.
Starostka prohlásila, že jedná zcela v souladu se svým slibem a povinnostmi péČe řádného
hospodáře, a proto žádá zastupitelstvo, aby danou věc opět posoudilo.
postoj starostky je zcela v souladu s veřejným zájmem, což jasně dokazuje i petice občanů, kterou
dnes 21.9.2022 obec Branišov přijala. Zastupitelé se seznámili s přijatou peticí. Petice byla přečtena.

Pan přes upozornění starostky narušuje jednání a požaduje jednání v hospodě, protože tak
problém cíti. Pan se připojuje s výhradami k petici.

Starostka chtěla podat návrh na revokaci usneseni z minulého jednání zastupitelstva obce.

Pan , paní a JUDr. Thalerová protestují proti navrženému postupu.
Pan je přesvědčen, že jsou poškozovány jeho zájmy.
Pan , paní , pan a pan zpochybňují doručenou petici.
Pan upozorňuje, že nebyli určeni ověřovatelé zápisu.
Paní starostka upozorňuje na nestandardní postup schvalování záměru pana , který je v
rozporu z územním plánem.

Pan znovu upozorňuje, že nebyli určeni ověřovatelé a prohlašuje jednání za zmatečné aje proti
tomu aby se cokoliv usnášelo.

Paní starostka se omlouvá a vrací se k bodu Č.2. a rekapituluje jednání až k bodu Č.4.



Bod Č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zapisovatelem starostka určuje pana Farkače. Ověřovatele navrhuje pani starostka paní Nohavovou
a pana Vachtu.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: l (Honnerová)
Zapisovatel a ověřovatelé byli odsouhlaseni bez připomínek

Paní Honnerová žádá do zápisu, že ,,Branišovské novinky" byly vydávány za nehoráznou cenu.
Paní starostka upřesňuje, že se jednalo o částku 1.200,- KČ .
Paní připadá jednání v arogantním tÓnu a je přesvědčena, že by se věci měly projednávat s
nějakou jinou náladou.
Pan Thaler prohlašuje, že petice odporuje petičnímu zákonu a nepřijímají ji.
Paní Honnerová žádá o zapsání, že petice neobsahuje potřebné náležitosti a není zřejmé kdo ji doručil.

Starostka se vrací k účelu jednání zastupitelstva a tím je, že stavební záměr je v rozporu s územně
plánovací legislativou a zastupitelstvo mělo nechat doběhnout správní řízení o odvolání obce
Branišov, kde by se ukázalo, zda je odvolání odůvodněné.

Starostka žádá o revokaci (zrušení) rozhodnutí zastupitelstva obce.
Pan Thaler opět přerušuje paní starostku s tím, že podle jeho názoru je usnesení chybné a
nesrozumitelné.

Starostka přečetla usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce ze schváleného zápisu a předkládá
návrh usnesení

Návrh usnesení Č. 2/5/2022:
Revokace usnesení 4/4/2022 ze 29.8.2022 ve znění: Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje zpětvzetí
odvolání podaného obcí Branišov proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, stavebního
úřadu, č.j. SU/7041/2020-9 ze dne 3.8.2022

Hlasování:
Pro: 3 (Voborská, Farkač, Vachta)
Proti: 3 (Thaler, Honnerová, Nohavová)
Zdržel se: 1 (Kaňka)
Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení Č. 3/5/2022:
Revokace usnesení 5/4/2022 ze 29.8.2022 ve znění: Zastupitelstvo obce Branišov ukládá Ing. Petře
Voborské, starostce obce Branišov, aby realizovala přijaté usnesení a vzala zpět odvolání proti
rozhodnutí Magistrátu města České Éludějovice, stavebního úřadu, č.j. SU/7041/2020-9 ze dne
3.8.2022

Hlasování:
Pro: 3 (Voborská, Farkač, Vachta)
Proti: 3 (Thaler, Honnerová, Nohavová)
Zdržel se: l (Kaňka)
Usnesení nebylo přijato



Návrh usnesení Č. 4/5/2022:
Revokace usnesení 6/4/2022 ze 29.8.2022 ve znění: Zastupitelstvo obce Branišov ukládá Ing. Petře
Voborské, starostce obce Branišov, aby bezodkladně doručila Krajskému úřadu pro jihočeský kraj,
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých Budějovicích, přípis
o následujícím obsahu:

,,V Branišově dne 29.8.2022
Krajskému úřadu pro jihočeský kraj
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých Budějovicích

K č.j. SU/7041/2020-9
Věc: Zpětvzetí odvolání proti Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Stavebního úřadu, č.j.
SU/7041/2020-9, ze dne 3.8.2022
Vážení,
Obec Branišov podala odvolání proti Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, Stavebního
úřadu, č.j. SU/7041/2020-9, ze dne 3.8.2022 (dále jen ,,odvolání"). Obec Branišov toto odvolání bere
v plném rozsahu zpět.
S úctou
Ing. Petra Voborská, starostka obce Branišov"

Hlasování:
Pro: 3 (Voborská, Farkač, Vachta)
Proti: 3 (Thaler, Honnerová, Nohavová)
Zdržel se: l (Kaňka)
Usnesení nebylo přijato

Vzhledem k tomu, že starostka se domnívá, že postup není v souladu se složeným slibem a
povinnostmi řádného hospodáře, vyzývá zastupitelstvo, aby si ustanovilo zástupce pro požadované
procesní koky.

Pan Thaler, paní Homerová a paní Nohavová odmítají doručeni výsledku hlasování Magistrátu města
České Budějovice, Stavebnímu úřadu, a trvají na tom, aby příslllšné procesní kroky provedla starostka
obce.

Paní starostka upozorňuje na případné problémy a následky, které budou zodpovědností osob
zastupitelů, kteří danou záležitost odhlasovali.

Pan Vachta doporučuje k dané záležitosti vypsat obecní referendum.

Konec zasedání v 19:3 l

Zapisovatel: Zdeněk Farkač
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JV OBEC BMNIŠOV

Branišov 5
Starosta: Ing. Voborská Petra (t 373 84

lČ: 005 81 666 ©

OvČřovatelé: Jiřina Nohavová

Jan "a'""



Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, svoláváme

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce BraniŠov

Místo konání:

Doba konání

Obecní úřad Branišov

21.9.2022 od 18.00 hod.

Navržený program:

1.

2.

3.

4.

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Rozhodnutí Magistrátu města Č. Budějovice, stavebního úřadu, č.j. SU/7041/2020-9 ze dne 3.8.2022,

ve věci stavebního záměru spol. R§N Ranger, s.r.o. - odvolání proti rozhodnutí

V Branišově dne 13.9.2022
Vyvěšeno: 13.9.2022
Vyvěšeno elektronicky: 13.9.2022
Sejmu'o:

tf'

Ing. Petra Voborská
"Štarostka

OBEC BRANIŠOV
Branišov 5

373 84
lČ: 005 81 666 (Ĺ)





Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce Branišov 21.9.2022
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