
Zápis č. 6/2022
z ustavujÍcÍho zasedání zastupitelstva konaného dne 17.10.2022 v 18:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčeni o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91odst. la § 93, odst. 1zákona o obcích byla na
úřednídesce Obecního úřadu Branišov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 9.10.2022 do 17.10.2022. Současně byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední desce.

Zasedání se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo h|asování(|hůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán).

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: Foltan Pavel, Honnerová Eva, Latka Radek, Thaler
Radomír, Vachtová Lucie, Vališ Štěpán, Voborská Petra

Omluveni:

Hosté: , . , . , . , . , . , .
, , , , , . , . , . ,

, . .

ŮstavujÍcÍ zasedání zastupitelstva vede Ing. Petra Voborská, dosavadní starostka obce. Zasedání bylo
zahájeno v 18:05 hodin.

Z veřejného jednání zastupitelstva je pořízen zvukový záznam.

Složeni slibů Členů zastupitelstva

PředsedajÍcÍv souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složeni
slibu. Před složením slibu předsedajÍcÍ upozornila přítomné členy zastupitelstva, Že odrrňtnutí složit
slib nebo složenI slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona Č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedajici přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
,,slibuji věrnost České republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Branišov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke s|oženjs|ibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem
na připraveném archu.

žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou



Bod Č. 1
Určeni ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Zapisovatelem je paní . PředsedajÍcÍ navrhla určit ověřovateli zápisu paní Honnerovou a
paniVachtovou,
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh na usnesení č. 1/6/2022
Zastu pitelstvo obce Branišov určuje ověřovateli zá pisu pa ní Hon nerovou a paní Vachtovou.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usneseni bylo schváleno.

Bod Č. 2
Schválení programu

předsedajic|' seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou v souladu s informací
zveřejněnou na úřednidesce.

3) Volba starosty (ký) a místosta rošty (ký)
a) určeni počtu místostarostů
b) určení funkci, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71odst. 1 písm. a/

zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty (ký) a místostarosty (ký)
d) volba starosty (ký)
e) volba místostarosty (ký)

4) ZřízenÍfinančnÍho a kontro|ního výboru
a) určení počtu členů (nek) finančního a kontrolnIho výboru
b) volba předsedy (kyně) finančního výboru
C) volba předsedy (kyně) kontro|niho výboru
d) volba členů (nek) finančního výboru
e) volba členů (nek) kontrolnIho výboru

5) Rozhodnuti o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)

6) Různé

7) Diskuse, závěr

Pan Foltan podal návrh na změnu v programu jednání. Při hlasováni o bodech 3a) 3b) projednat
zároveň výši odměny pro místostarostu.



Návrh na usnesení Č. 2/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasise sloučenIm bodu Č. 5 - rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva s bodem č. 3 - volba funkci.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: Voborská
Usnesení bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 3/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasís navrženým programem se změnou viz Usnesení č. 2/6/2022.

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

Bod Č. 3
Volba starosty a místosta rošty

a)
určení počtu místostarostů

předsedajici navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.

Návrh na usneseni č. 4/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Hlasováni:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usneseni bylo schváleno.

b)
určenÍfunkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71odst. 1pIsm. a/ zákona o

obcích)

Nebyl vznesen návrh na uvolněnou funkci.



Návrh na usneseni č. 5/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov schválilo všechny funkce plnit neuvolněně.

HlasovánI:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usneseni bylo schváleno.

Pan Foltan návrhuje, aby funkce byly vykonávány jako čestné fu nkce bez odměny.

Návrh na usnesení Č. 6/6/2022
Zastu pitelstvo obce Branišov sta novuje od měnu za výkon fu nkce místosta rošty ve výši O KČ za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetítohoto usnesenía v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasovánŕ
Pro: Foltan, Thaler, Honnerová
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usneseni nebylo schváleno.

Návrh na usneseníč. 7/6/2022
Zastu pitelstvo obce Bra nišov sta novuje od měnu za výkon fu nkce místosta rošty ve výši 13 000 KČ za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetitohoto usnesenía v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Foltan, Thaler, Honnerová
Zdržel se: O
Usneseni bylo schváleno.

')
určeni způsobu volby starosty (ký) a místostarosty (ký)

PředsedajÍcÍ konstatovala, že nestanoví4i zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasováni musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajIcň spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčItání
zkontrolovat. předsedající vyzval členy zastupitelstva k předneseni návrhů na změnu způsobu
hlasování.

Člen zastupitelstva p. Radomír Thaler podal návrh na tajné hlasování.



Návrh na usneseni č. 8/6/2022
Zastupitelstvbo obce Branišov souhlasís tajným h|as(jvár)írr),

HlasovánI:
Pro: Thaler, Honnerová, Foltan
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usnesení nebylo schváleno.

d)
volba starosty (ký)

PředsedajÍcÍ upozornila, Že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvoleni konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračovat.

předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Člen zastupitelstva pan Foltan navrhl zvolit do funkce starosty p. Vališe.

Návrh na usnesení Č. 9/6/2022
Zastupitelstvo obce Bra nišov voli sta rostou obce BraniŠov pa na Vališe.

Hlasování:
Pro: Foltan, Thaler, Honnerová
Proti: Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: Voborská
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 10/6/2022
Zastupitelstvo obce BraniŠov volí starostou obce BraniŠov paní Voborskou.

Pro: Voborská, Vachta, Vališ, Latka
Proti: Folta n, Thaler, Honnerová
Zdržel se: O
Usesení bylo schváleno

e)
volba místostarosty (ký)

PředsedajícI vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Člen zastupitelstva pani Honnerová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Thalera.



·

Návrh na usneseni č. 11/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov volí místostarostou obce BrariiŠov par)a Thalera.

Hlasování:
Pro: Foltan, Thaler, Honnerová
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh na usneseni Č. 12/6/2022
Zastu p itelstvo obce Branišov volí místosta rostou obce Branišov pa na Latku.
Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Thaler, Honnerová
Zdržel se: Foltan
Usneseni bylo schváleno

Bod Č. 4
ZřÍzenÍfinančního a kontrolnIho výboru

předsedajÍcÍ úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolnI výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 pÍsm. I) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí býtlichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontro|nj výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst, 1zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontro|niho nebo finančního výboru nemůže
být starosta ani místostarosta.

a)
určení počtu Členů {nek) finančního a kontro|ního výboru

PředsedajÍcÍ navrhla, aby zastupitelstvo zřIdiIo finančnivýbor a kontrolnivýbor, přičemž každý z nich
bude mlttři členy. jiný návrh podán nebyl.

Návrh na usnesení č. 13/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov zřizuje finančnívýbor a kontrolnIvýbor. Oba výbory budou tříčlenné.
HlasovánI:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno.



b)
volba předsedy (kyně) finančního výboru

předsedajÍcÍ vyzvala členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci předsedy finanČního výboru.

předsedajÍcÍ navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Vachtovou.

Návrh na usnesení Č. 14/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov voli předsedou finančního výboru obce Branišov p. Vachtovou.

HlasovánI:
Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka, Honnerová
Proti: O
Zdržel se: Foltan, Thaler
Usnesení bylo schváleno.

')
volba předsedy (kyně) kontro|niho výboru

PředsedajÍcÍvyzva|a Členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci předsedy kontro|niho výboru.

Člen zastupitelstva p. Foltan navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolniho výboru p. Thalera.

Návrh na usneseni č. 15/6/2022
Zastupitelstvo obce BraniŠov volí předsedou kontrolnIho výboru obce Branišov p. Thalera

Hlasování:
Pro: Vachtová, Vališ, Latka, Hon nerová, Thaler, Folta n
Proti: O
Zdržel se: Voborská
Usneseni bylo schváleno.

d)
volba členů (nek) finančního výboru

Předseda finančního výboru předloži do přištÍho jednánizastupitelstva obce návrh členů finančního
výboru.

Návrh na usnesení Č. 16/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov odkládá volbu členů finančního výboru na nejbližšl zasedání.

Hlasováni:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno.



")
volba členů (nek) kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru předloži do příštího jednání zastupitelstva obce návrh členů
kontrolního výboru.

Návrh na usneseni č. 17/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov odkládá volbu Členů kontrolnIho výboru na nejbližší zasedání.

Hlasováni:
Pro: 7
Proti: O
Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno.

Bod Č. 5
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů

zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

Neuvolněným členům zastupitelstva je určena výše odměny v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích
a nařizenIm vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
v aktuálně platném znění.

výše odměny pro neuvolněné funkce je stanovena rozmezím O až maximálnIvýše stanovená nařízenhm
vlády.

předsedajÍcÍ navrhuje výši odměny jednotlivým zastupitelům

Voborská Petra, starostka
Radek Latka, místostarosta
Předsedové finančního a kontrolního výboru Vachtová, Thaler
Členové výboru
Členové zastupitelstva Foltan, Honnerová, Vališ

19.000,- KČ
13.000,- KČ
2,577,- KČ
2.148,- KČ
1289,- Kč

P. Thaler navrhuje snížit plošně odměny o 40% oproti návrhu. K návrhu se připojuje i pan Foltan,
z důvodu chybějÍcÍch finančních prostředků obce.

Návrh na usnesení č. 18/6/2022
Zastupitelstvo obce Bra nišov stanovi odměnu za výkon fu nkce neuvolněného starosty obce ve výši
13 000 KČ za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetitohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování:
Pro: Foltan, Thaler, Honnerová
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usnesení nebylo schváleno



Návrh na usneseni č. 19/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši
19 (JOO KČ za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetítohoto usnesenía v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

HlasovánI:
Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Folta n, Thaler, Honne rová
Zdržel se: O
Usneseni bylo schváleno

Návrh na usneseni č. 20/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov stanovi odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy finančního či
kontrolního výboru obce ve výši 1546 KČ za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetítohoto
usnesenia v případě náhradníka ode dne prvního zasedánIzastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování:
Pro: Folta n, Ho n nerová, Thaler
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usneseni nebylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 21/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy finančního či
kontrolnIho výboru obce ve výši 2577 KČ za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesenía v případě náhradníka ode dne prvního zasedánIzastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti. Foltan, Hon nerová, Thaler
Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno

Návrh na usneseni č. 22/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného Člena finanČního Či
kontrolnIho výboru obce ve výši 1289 za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetitohoto
usnesenia v případě náhradníka ode dne prvního zasedánIzastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování:
Pro: Foltan, Honnerová, Thaler
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usneseni nebylo schváleno.



Návrh na usneseni č. 23/6/2022

Zastupitelstvo obce Branišov stanovi odměnu za výkon funkce neuvolněného Člena finančního či
kontro|ního výboru obce ve výši 2148 za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetítohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedánIzastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Folta n, H on nerová, Thaler
Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno

Návrh na usnesení č. 24/6/2022
Zastu pitelstvo obce BraniŠov stanovi odměn u za výkon fu nkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 773 za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetitohoto usnesenia v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúČastnil.

HlasovánI:
Pro: Foltan, Thaler, Honnerová
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh na usneseni č. 25/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov stanovi odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 1289 za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetitohoto usnesenla v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

HlasovánI:
Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Folta n, Honnerová, Thaler
Zdrželse: O
Usnesení bylo schváleno



Bod Č. 6
Různé

1. Ad ministrativni pracovník

Předsedajic|' navrhuje přijetí funkce administrativního pracovníka obce. Jednalo by se o zaměstnance
obce přijatého dle Zákoníku práce s platovým tarifem dle Nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Pracovní náplň bude minimálně obsahovat:
· příprava podkladů pro hlavni účetní
· administrativní práce obecního úřadu
· czech point
· evidence obyvatel
· podatelna
· spisová služba
· správa archivu
· pokladna
· evidence majetku
· prezentace obce - web, zpravodaj, akce pro veřejnost, fotografová ni
· úklid a lehké zahradnické práce

P. Nohavová prověřovala obecní úřady se zhruba stejným počtem obyvatel a zjistila, že nikde Žádná
ta ková funkce neexistuje — tyto funkce zastávají starostové.

P. Foltan dává návrh - odložit hlasováni na přIštI zastupitelstvo a připravit podklady pro finanční náklady
na tuto funkci.

Návrh na usnesení Č. 26/6/2022
Zastupitelstvo obce BraniŠov souhlasí s odloženIm bodu jednání o zřízenI funkce administrativního
pracovníka do doby, než bude připravena finanční rozvaha.

Hlasování:
Pro: Foltan, Honnerová, Thaler
Proti: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Zdržel se: O
Usneseni nebylo schváleno

Návrh na usneseni č. 27/6/2022
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasí se zřizenIm funkce administrativního pracovníka obce
s podmínkami stanov. Zákoníkem práce a NařízenIm vlády o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách.

Hlasování:
Pro: Voborská, Vachtová, Vališ, Latka
Proti: Folta n, Thaler, Hon nerová



Zdržel se: O
Usnesení bylo schváleno.

2. Následující jednání zastupitelstva obce bude probíhat 7.11.2022 v 18:00

Starostka předkládá požadavky na zastupitele pro příštI jednání zastupitelstva obce:

1. seznámeni se s jednacím řádem obce Branišov a příp. podáni návrhů na úpravu
2. seznámeni se se směrnici k zadáváni veřejných zakázek a příp. podání návrhů na úpravu
3. příprava a podání návrhů rozvojového plánu obce

Bod Č. 7
Diskuse, závěr

Skončeno v 19:05

Zapsal: Vondrášková Simona

Ověřil: Eva Honnerová podpis: dne, 94.tO ÍL"

Převzal:

Lucie Vachtová BBS

Ing. Petra Voborská

po'pu4 'n" LL19áT"
F

po'p"' l dne: fÝľä M


