
Zápis č. 8/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 11. 2022 v 18:00 hod.

v kanceláři obecního úřadu

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 9 l 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. l l. 2022 do 2 l. l l. 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: Foltan Pavel, Honnerová Eva, Latka Radek, Thaler
Radomír, Vachtová Lucie, Vališ Štěpán, Voborská Petra

Omluveni:

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

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zapisovatelem je pani Vondrášková. Ověřovatele navrhuje paní starostka: pana Thalera a pana
Vališe

Hlasování:
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 usnesení Č. 1/8/2022
Zastupitelstvo obce BraniŠov schvaluje následujícíprogram jednám?
l) Finanční hospodaření obce Branišov
2) Rozpočet obce Branišov na rok 2023 - návrhy
3) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 návrhy
4) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2022 - 203 l
5) Cena vodného a stoČného 2023
6) Směrnice o cestovních náhradách
7) Dodatek č. 21 ke smlouvě č. 60122/99 na sběr, svoz a odstranění komunál. odpadu
8) Návrh na pořízení změny územního plánu k pozemku p. č. 356/6
9) Různé
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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.
Paní ověřovatelka doposud nedoplnila odůvodněni pro nepodepsání zápisu.
Zastupitelstvo obce Branišov navrhuje posečkat do příštího jednání zastupitelstva s tím,
že paní starostka osloví paní prostřednictvím e-mailu.

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem Č. 7/2022.
Pan Foltan požaduje v zápisu vždy uvádět počet stran a počet příloh.

Návrh usnesení Č. 2/8/2022:
Zastupitelé obce BraniŠov souhlasíš obsahem zápisu č. 7/2022 s tím, Že bude doplněn o počet
stran a počet při7oh.

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

Bod Č. l
Finanční hospodaření obce BraniŠov

Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce Branišov za roky 20 19-202 l a 3.Q za rok 2022.

Bod Č. 2
Rozpočet obce BraniŠov na rok 2023 - návrhy

Starostka představila návrh rozpoČtu na rok 2023 před uveřejněním na úřední desku.

Pan Foltan navrhl, aby bylo financování splátek úvěru přesunuto přímo na výdajovou stránku
rozpočtu obce.
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Bod Č. 3
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 návrhy

Starostka představila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 před uveřejněním
na úřední desku.

Zastupitelé se dohodli pro vyrovnaný střednědobý výhled rozpočtu s tím, Že v r. 2024 budou
rozpočtovány výdaje na komunikace a v r. 2025 výdaje na vodní díla.

Bod Č. 4

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2022 - 2031

Zastupitelé se dopředu seznámili s plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací na období

2022 až 203 l. Nebyla vznesena Žádná připomínka.

Návrh usnesení Č. 3/8/2022:
Zastupitelé obce Branišov souhlasí s Plánem jinancování obnovy vodovodů a kanalizací na
období2022-2031 ve zněňi; které bylo zastupitelům předloŽeno.

HlasovánL'
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 5

Cena vodného a stočného 2023

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem ceny vodného a stočného předloženého spol. Čevak,
a.s., provozovatelem vodohospodářské sítě.

Návrh usnesení Č. 4/8/2022:
Zastupitelé obce Branišov souhlasís dotací vodného pro rok 2023 ve Yýši 66.010,- KČ bez DPH.

HlasovánL"
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6

Směrnice o cestovních náhradách

Starostka seznámila zastupitele s navrženou Směrnicí o cestovních náhradách.
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Návrh usnesení č. 5/8/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasíse zněním směrnice o cestovních náhradách Č. 1/2022.

Hlasováni?
»O: 6
Proti: O
ZdrŽel se: Thaler
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 7

Dodatek Č. 21 ke smlouvě č. 60122/99 na sběr, svoz a odstranění komunál.

odpadu
Zastupitelé se dopředu seznámili s dodatkem č. 2 l ke smlouvě č. 60122/99 na sběr, svoz a
odstranění komunál. odpadu.
Oproti dodatku Č. 20 se zvyšují ceny:

· cena dopravy o 408 KČ
· hodinová sazba mimořádného svozu o 346KČ
· svoz separovaného odpadu dle druhu o 30-65KČ
· cena dlouhodobého pronájmu nádob dle druhu o 100-200KČ
· navýšení velkoobjemového a nebezpečného odpadu dle druhu do 50KČ

Návrh usnesení Č. 6/8/2022:
Zastupitelstvo obce BraniŠov souhlasí s dodatkem č. 21 ke smlouU č. 60122/99 na sběr, spot
a odstranění komunálního odpadu a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasovámt"
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 8

Návrh na pořízení změny územního plánu k pozemku p. č. 356/6

Pan doložil původní stav pozemku p. č. 356/6 - pozemek býval polem. Žádá o změnu využití
pozemku pro stavbu rodinného domu, protože již dříve býval pozemek stavební - na pozemku je
stavba vodovodní Šachty. Dále upozornil na § 102 stavebního zákona.

Návrh usnesení č. 7/8/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasí s provedením změny územního plánu dle Žádosti p.

ze dne 24. 10. 2022 s tím, Že )yuŽití parcely 356/6 - ostatní plocha bude změněno na
plochu umožňující rodinné bydlenL

Hlasováni?
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Pro: Honnerová, Foltan, Thaler
Proti: ValiŠ, Latka, Vachtová, Voborská
ZdrŽel se: O
Usnesení nebylo přijato

Starostka na příŠtím zasedání předloŽí definice jednotlivých druhů ú7emí dle územního plánu a
jejich přijnustná a podmíněněpřípustná vyuŽitL

Bod Č. 9

Různé

l. Rozpočtová opatření

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením Č. 9/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

2. Nájemní smlouvy

Nájemníci bytů by rádi pokračovali v pronájmu za stávajících podmínek.
Nájemníci restaurace pokračovat nechtějí. Bylo by vhodné, kdyby se o hospodu postarali hasiči,
převážně v zimě kvůli vytápění prostor, dokud nenajdeme nového nájemníka.
Paní starostka zajistí inzerci pro nájem nebytového prostoru — hospody.

3. Diskuse

— navrhuje shrnout listí z čekárny

— prořez vrby u silnice při výjezdu z návsi

Skončeno v 19:31

Zapsal: Vondrášková Simona

Ověřil: Štěpán Vališ

Radek Thaler
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