
Zápis č. 7/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 7. 11. 2022 v 18:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 9.1 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 27. 10. 2022 do 7. 11. 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 usnášeni schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Dle prezenční listiny jsou přítomni zastupitelé: Foltan Pavel, Homerová Eva, Latka Radek, Thaler
Radomír, Vachtová Lucie, Vališ Štěpán, Voborská Petra

Omluveni: O

Hosté: . , . , , , . , , ,
, , , .

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zapisovatelem je paní Vondrášková. Ověřovatele navrhuje paní starostka: pana Foltana a pana
Latku.

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

Program jednání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední
desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh na usneseni č. 1/7/2022
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje následu//cl program jednání:
l) jednací řád obce
2) Směrnice k zadávániveřejných zakázek malého rozsahu
3) Volba členů (nek) finančního výboru
4) Volba členů (nek) kontrolnIho výboru
5) Finanční kontrola obce - určení správce rozpočtu, příkazce fin. operace
6) Rozpočet obce pro rok 2023, rozpočtový výhled 2024-2025, návrhy
7) Dotační program ,,My v tom Jihočechy nenecháme"
8) Zřízeni funkce administrativního pracovníka obce Branišov
9) Pozemek p. č. 356/6 - návrh na pořÍzenjzměny územního plánu
10) Různé

,



11) Diskuse, závěr

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

Kontrola zápisů z minulých jednání zastupitelstev

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 5/2022.
Zápis nebyl podepsán ověřovatelkou zápisu bez požadavku na změnu zápisu. Bylo by zapotřebí
požádat paní ověřovatelku o doplnění písemného odůvodnění.

Návrh usnesení Č. 2/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov pověřuje starostku zasláním písemné žádosti p. o
odůvodnění nepodepsáni'zápisu Č. 5/2022.

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

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem č. 6/2022.

Návrh usnesení č. 3/7/2022:
Zastupitelé obce Branišov souhlasíš obsahem zápisu č. 6/2022

Hlasování:
Pro: 5
Proti: O
Zdržel se: Foltan, Thaler
Usnesení bylo přijato

Bod Č. l
Jednací řád obce

Jednací řád obecního zastupitelstva Branišov byl zaslán zastupitelům k prostudování.
Předsedající navrhuje ponechat jednací řád beze změny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.

Návrh usneseni" Č.4/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasíse zněním jednacího řádu y tom znění, vjakém byl
schválen 14.12.2011.



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

Bod Č. 2
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla zaslána zastupitelům k prostudování.
Předsedající navrhuje ponechat směrnici beze změny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.

Návrh usneseníč.5/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasís ponecháním Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rouahu ve znění, yjakém byla schválena s účinnosti" 1.1.201 7.

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

Bod Č. 3
Volba Členů (nek) finanČního výboru

Předsedkyně finančního výboru navrhuje přijetí členky paní a navrhuje protistraně, aby
doplnili dalšího člena.

Návrh usnesení Č.6/7/2022:
Souhlasíš přijetím členů,finančnl7lo výboru, p Foltána, p. Beníškovou s tím, Že sefrekvence
osobního jednání výboru bude minimálně lx/3 měsíce.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: p. Foltán
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 4

Volba Členů (nek) kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru navrhuje za členku výboru paní Honnerovou a dále z protistrany pana
Vališe.

Návrh usnesení Č.7/7/2022:
Souhlasí s přijetím Členů kontrolního výboru p. Vališe, p. Honnerovou s tím, že frekvence
osobního jednání výboru bude minimálně 1x/ 3 měsíce.

?--



Hlasování:
Pro: 5
Proti: O
Zdržel se: Vališ, Thaler
Usnesení bylo přij ato

Bod Č. 5

Finanční kontrola obce - určení správce rozpoČtu, příkazce fin. operace

Řídící kontrolu musí vykonávat alespoň 2 osoby, dosud byly v obci určeny vždy 3 osoby - správce
rozpočtu, hlavní účetní a příkazce operace.
Starostka navrhuje obsadit do fůnkce správce rozpočtu sebe (starostku) a do příkazce operace pana
místostarostu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.

Návrh usnesení Č.8/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasís tím, Že správcem rozpočtu bude starostka obce a
příkazcem operace místostarosta.

Hlasování:
Pro: 4
Proti: Honnerová
Zdržel se: Thaler, Foltan
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6

RozpoČet obce pro rok 2023, rozpočtový výhled 2024-2025, návrhy

Pro sestavení rozpočtu na rok 2023 je potřeba sestavit strategický rozvojový plán obce.

Starostka navrhuj e:
2023 - výměna lamp veřejného osvětlení, výměna a doplnění retardéru v obytné zóně (náves),
zpevnění komunikace v trase plánované cyklotrasy
2024-vyčištění a oprava rybníčku v Pískámě
2025-radary na měřeni rychlosti v obci s možností vybírání pokuty ve správě obce Branišov

Starostka vyzvala ostatní zastupitele k podáním návrhů.

Pani Honnerová navrhuje odkoupit pozemek pro vytvoření multifůnkčního hřiště (navrhuje
prověření možností odkupu pozemku parč. č. 702 a souvisejících pozemků)

Návrh usnesení č. 9/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov pověřuje starostku osloyením . majitelky pozemku parc. č.
702 o moŽnost prodeje části tohoto pozemku a oslovení všech majitelů sollvisejících pozemků pro
yybudoyánísportoviště.



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

V souvislosti s procesními náležitosti schvalování rozpočtu obce, se zastupitelé dohodli na
následujících termínech:

- nejdéle 13.11.2022 zašle starostka pracovní verzi návrhu rozpočtu pro rok 2023 a
rozpočtového výhledu pro roku 2024 a 2025

- příští jednání zastupitelstva obce 21.11.2022, kde se bude jednat o návrhu rozpočtu
- následné jednání zastupitelstva obce 12.12.2022, kde by mělo dojít k rozhodnutí o novém

rozpočtu na rok 2023 a rozpočtovém výhledu na roky 2024 a 2025.

Bod Č. 7

Dotační program ,,My v tom Jihočechy nenecháme"
Zastupitelé byli seznámeni s dotačním programem My v tom Jihočechy nenecháme.
Předpokládaný finanční náklad:
Děti do 3 let 14x4.000,- KČ výše dotace 56.000,- KČ spoluúčast O KČ
Důchodci 46 osob výše dotace 140.000,- Kč spoluúčast 70.000,- KČ

Návrh usneseni" Č.10/7/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov

l. bere na vědomí
vyhlášený dotačníprogram Jihočeského kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme II";

II. schvaluje
l. zapojení obce Branišov do dotačního programu Jihočeského kraje ,,My v tom Jihočechy
nenecháme II",
2. předběŽné vyčl"slenl"jinančnl"ch nákladů y celkové výši 196.000,- KČ na realizaci dotačního
programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolll/inancopáníposkytopané podpoiy,
3. před/inancovánípodpory pro rodiny s dětmi do dovršení3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku
pobl"ra/ících příspěvek na péči z rozpočtu obce,
4. spolu/inancovánípodpory poŽivatelů důchodů ve pýšÍ 70.000,- KČ z rozpočtu obce,
5. rozpočtové opatření k zajištěnl"jinancoyánl" účasti obce na dotačním programu ,,My v tom
Jihočechy nenecháme II".

III. ukládá
starostce zajistit realizaci části II tohoto usnesenĹ

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



Bod Č. 8

Zřízení funkce administrativního pracovníka obce BraniŠov

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 27/6/2022 ze dne 17.10.2022 - souhlasu se zřízením
fúnkce administrativního pracovníka obce podává starostka návrh na přijetí administrativního a
spisové pracovníka na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou, , která dle
kvalifikačních předpokladů dle Nařízeni vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a nejnáročnější vykonávané práce zařazena do platové třídy 8 stupně
6. Dále starostka navrhuje poskytnutí stravenkového paušálu ve výši 99,40 Kč za odpracovaný den.
Základní měsíční náklad na pracovníka vychází 34.133, 40 KČ.

Pan Foltan konstatuje, že dochází k porušení parag. 38 odst.1 zákona o obcích, obec je povinna
pečovat o svůj majetek jako řádný hospodář, konstatuje že odsouhlasením zastupitelé porušují i
parag. 159 odst. l občan. zákoníku.

Návrh usnesení Č.11/7/2022:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odloŽením návrhu paní starostky do doby, neŽ bude schválen
rozpočet pro rok 2023.

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

Návrh usnesení Č.12/7/2022:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím do pracovní pozice administrativního a
spisového pracovníka na dobu neurčitou od 8.11.2022 a zároveň souhlasí s proí'edením
rozpočtové změny pro pokíytí yýdajů s mzdoyými náklady za zaměstnance za měsíce 11 a 12/2022,
zvýšením výdajové stránky rozpočtu par. 61 71 69tis. KČ.

Hlasování:
Pro: ValiŠ, Vachtová, Latka, Voborská
Proti: Honnerová, Foltan, Thaler
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 9

Pozemek p. Č. 356/6 - návrh na pořízení změny územního plánu
Dne 24.10. přijal obecní úřad návrh na pořízení zrněny územního plánu. Zastupitelé byli s návrhem
seznámeni.

Starostka navrhuje pořídit změnu územního plánu zkráceným postupem, oslovit projektantku
územního plánu paní . a taktéž zajistit létajícího pořizovatele.

Pan za paní prohlašuje, že chce vrátit pozemek do původního stavu.



Návrh usnesení Č.12/7/2022:
Na Základě poŽadavku p. o navrácení pozemku do původního stavu zastupitelstvo obce
souhlasíš podáním písemné žádosti paní o doloŽenípůyodnl"ho stavu.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:Latka
Zdržel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 10

Různé

l. Rozpočtová opatření

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 7/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

2. Rozpočtová opatření

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

3. Dohoda o provedení práce se zastupitelem

Starostka navrhuje odsouhlasit uzavření v případě potřeby dohody o provedení práce či pracovní
činnosti se zastupitelem obce panem Vališem a panem Latkou. Odměna je v současné době
poskytována ve výši 165Kč/hod.

Návrh usnesení Č.13/7/2022:
Zastupitelstvo obce souhlasí y případě potřeby s
pracovní činnosti se zastupitelem obce panem
starostka je povinná informovat zastupitele na
dohody.

Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: Latka
Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení Č.14/7/2022:
Zastupitelstvo obce souhlasí y přli)adě potřeby s
pracovní činnosti se zastupitelem obce panem
starostka je povinná informoyat zastupitele na
dohody.

uzayřením dohody o provedenípráce či dohody o
Latkou, a to pc výši 165 Kč/hod. s tůn, Že paní

nejbližším zasedání zastupitelstva o uzavření této

uzavřením dohody o provedenípráce či dohody o
Vališem, a to ve výši 165 Kč/hod. s tím, Že paní

nejbližším zasedání Zastupitelstva o uzavření této

b—



Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: Vališ
Usnesení bylo přijato

4. Věcné a finanční dary obČanům

Důchodci starobní i invalidní dostávali vždy od obce Iks živého kapra.
V případě životního jubilea od 70ti let dostávali poukázku do Globusu a následně v době
koronaviru již potravinový koš v hodnotě 500 KČ. Navíc se lx ročně pořádá posezení pro důchodce.
Děti dostávaly dárky v rámci dětských dnů a čokoládového adventního kalendáře na Mikuláše.
Noví občánkové také dostávali dary v přibližné hodnotě 500KČ.

Starostka navrhuje ponechání těchto věcných darů s tím, že by letos děti do 15 let dostaly od obce
vánoční kolekci ve vyšší hodnotě, a to 250Kč/dítě.

Návrh usnesení Č.15/7/2022:
Zastupitelstvo obce souhlasíš poskytnutním věcných darů:
l. dárkoyý koš v hodnotě 500KČ pro důchodce y den svého jubilea od 70ti let a po 90. roce každý
rok
2. Iks živého kapra před vánoci pro kaŽdého důchodce
3. yánočníkolekce pro děti do 15ti let včetně do výše 250Kč/lks
4. věcný dar novorozeným dětem při vítání občánků do hodnojy 500KČ

Hlasování:
Pro: 4
Proti: O
Zdržel se: Honnerová, Foltan, Thaler
Usnesení bylo přijato

5. Nájemní smlouvy byty a nebyty

Nájemní smlouvy jsou uzavřeny dobu určitou, bude vyvěšen záměr (povinná náležitost změny
nájemní smlouvy) a při dalším jednání zastupitelstva obce bude hlasováno o prodloužení nájemní
doby a výši nájmu.

Zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:43

Zapsal: Vondrášková Simona

Ověřil: Radek Latka podpis:

Pavel Foltan podpis: 1"\_
,oď,",/Ä

dne: q. A-l Qc?2L

dne: t./ ,// ZA

Převzal: Petra Voborská dne, JL $1. M


