
Zápis č. 9/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 12. 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 02. 12. 2022 do 12. 12. 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 paní Vondrášková. Ověřovatele navrhuje paní starostka: Paní Vachtovou a paní
Homerovou

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 navrženém programu.

Návrh na usnesení Č. 1/9/2022
Zastupitelstvo obce Branišov sch valuje následujícíprogram jednánL'
l) Rozpočet obce Branišov na rok 2023
2) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025
3) Obecně závazná vyhláška obce Branišov Č.1/2022 o stanov. obecního systému odpad.

hospodářstw"
4) Obecně závazná vyhláška obce Branišov Č.2/2022 o místním poplatku za obec. systém

odpad. hospodářství'
5) Cena vodného a stočného 2023
6) Nájemnísmlouvy byty, nebjjy pro rok 2023
7) Inventariíace za rok 2022
8) Návrh na pořízenízměny územního plánu k pozemku p. č. 356/6
9) RůVié



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

Kontrola zápisů z minulých jednání zastupitelstev

Zastupitelé jsou seznámeni se zápisem č. 5/2022, který není podepsán jedním z ověřovatelů.
Paní ověřovatelka doposud nedoplnila odůvodnění pro nepodepsání zápisu.
O tomto bodu se bude jednat na konci zasedání zastupitelstva, do té doby by mělo být odůvodnění
doplněno.

ZastLlpitelé byli seznámeni se zápisem č. 8/2022.
Návrh usnesení č. 2/9/2022:
Zastupitelé obce Branišov souhlasís obsahem zápisu č. 8/2022

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

Paní starostka bude posílat zastupitelům ověřený zápis ze zastupitelstva předem e-mailovou poštou.

Bod- Č. l
RozpoČet obce BraniŠov na rok 2023

Starostka seznámila přítomné s navrženým rozpočtem na rok 2023, který byl 26. ll. 2022 vyvěšen
na úřední desku obce.
Oproti zveřejněném návrhu byl doplněn par. 6402 pol. 5364 (vratka transferů za volby) ve výši
22.869,- Kč a ve stejné výši byl ponížen výdaj na par. 2212 pol. 6121 (silnice - stavby).

Dále byla navýšena cena pojistného - pojištění majetku obce Branišov. Z původního seznamu
majetku byla odebrána autobusová čekárna na par. č. 645/6, doplněna byla ČOV a sloupy veřejného
osvětlení. Byla aktualizována cena stávajícího majetku. Roční pojistné bude dle nabídky navýšeno o
6.041,-KČ a v návrhu rozpočtu byl navýšen par. 6320 pol. 5163 na hodnotu 21.000,-, ponížen výdaj
na par. 2212 pol. 6121 (silnice - stavby).

Zastupitelé berou na vědomí zvýšeni" hodnoty majetku obce Branišov a navýšení ročm7io
pojistného na výši 20.154,- kč.

Návrh usnesení č. 3/9/2022:
Zastupitelé obce Branišov schvalují rozpočet pro rok 2023 dle předloŽeného návrhu rozpočtu
s tím, Že při)'my jsou rozpočtovány ve výši 4.834.000,- kč, výdaje ve výši 4.146.136,- kč a
jinancování ve výši 687.864,- KČ. Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje přebytkový rozpočet
s tím, Že budou z přebytku hrazeny splátky dlouhodobých při/atých půjčených prostředků.
Závazným ukazatelem pro rozpočtová opatřeníje paragraf
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Hlasování:
Pro: 6
Proti: O
ZdrŽel se: p. Foltan
Usnesení bylo přijato

Starostka navrhuje ponechání limitu rozpočtových opatření pro ,,schváleni starostkou" beze změny,
tj. rozhodnutí o rozpočtovém opatřeni na výdajové části ve výši 500.000,- Kč schvaluje starostka a
místostarosta a u příjmů je rozhodnutí o schválení rozpočtového opatření bez omezení.

Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšována na úřední desku a dávána zastupitelům na vědomi.

Návrh usnesení č. 4/9/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje ponechání limitu rozpočtových opatření pro ,,schválení
starostkou" beze změny, t/: schváleni" rozpočtoyého opatření na výdajové části do výše 500.000,-
Kč schvaluje starostka a místostarosta a u při)"mů je rozhodnutí o schváleni" roZpoČtového opatření
bez omezení s tím, Že o schválení rozpočtového opatření budou zastupitelé bezodkladně
informováni.

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

Bod Č. 2
Střednědobý výhled rozpoČtu na roky 2024 - 2025

Starostka představila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025, který byl dne 26.
11. 2022 vyvěšen na úřední desku obce Branišov.

Návrh usneseni" č. 5/9/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 dle
předloŽeného návrhu.

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

Bod Č. 3
Obecně závazná vyhláŠka obce BraniŠov Č.1/2022 o stanov. obecního systému

odpad. hospodářství
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Zastupitelstvo obce Branišov se po projednání tohoto bodu usneslo na ponechání platnosti stávající
vyhlášky o stanovení obecního systému odpad. hospodářství.

Bod Č. 4

Obecně závazná vyhláška obce BraniŠov Č.2/2022 o místním poplatku za

obec. systém odpad. hospodářství

Zastupitelstvo obce Branišov se po projednání tohoto bodu usneslo na ponechání platnosti stávající
vyhlášky o místním poplatku za obec. systém odpad. hospodářství.

Bod Č. 5

Cena vodného a stoČného 2023

Na základě požadavku obce Branišov byl přepracován rozpočet vodného a stočného. Starostka
seznámila přítomné s novým návrhem ceny.

Návrh usnesení č. 6/9/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasí s předloženým návrhem ceny pro vodné a stočné pro rok
2023 s tím, Že cena vodného bude pro rok 2023 41,31 KČ vC. DPH a cena stočného pro rok 2023
bude 65,33 KČ vč. DPH

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 6

Nájemní smlouvy byty, nebyty pro rok 2023

Oznámení záměru případné změny v nájemních smlouvách u bytů a nebytů byl vyvěšen 13. 11.
2022.

Všichni nájemníci bytů by rádi pokračovali v nájemních vztazích beze změny.
Byt č. l , byt před rekonstrukcí), nájem 3300,- Kč - 47,9Kč/m2
Byt č. 2 , byt po rekonstrukci), nájem 5997,- Kč - 85,90 Kč/m2
Byt č. 3 , byt po rekonstrukci), nájem 7449,- Kč - 79,30 Kč/m2
Dále mají a pani k dispozici skladovou místnost, za kterou platí 100Kč/měsíc.

Návrh usneseníč. 7/9/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov souhlasíš prodlouŽením nájemních smluv pro byty č. l, č. 2, č. 3 o l
rok, tedy do 31. 12. 2023 s tím, Že ostatní ujednánízůstanou beze změny a dále zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem dodatků k těmto smlouvám
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Hlasováni?
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 7

Inventarizace za rok 2022

Starostka provedla příkaz k inventarizaci majetku a účetní inventarizaci.
Starostka jmenovala inventarizační komisi ve složení Voborská, Latka, .
Dále starostka předložila plán inventur za rok 2022. Inventarizace majetku proběhne od l. l. 2023
do 31. l. 2023.
Dále starostka informovala, že se pro příští rok počítá se stejným odpisovým plánem jako pro rok
2022.

Bod Č. 8

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

Zastupitelé diskutovali o stavll územního plánu a možnostech revize.

Návrh usneseni č. 8/9/2022:
Zastupitelstvo obce Branišov navrhuje podepsání pachtovní smlouvy s paní s tím, Že
zastupitelstvo obce BraniŠov souhlasl; Že při příŠtí změně územni7io plánu bude pozemek navrŽen
jako ,,plocha pro bydlení - individuální (BI) ".

Hlasováni?
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato

Bod Č. 9

Různé

V

1. Zádost pana Dobeše

Zastupitelé diskutovali o limitech čistírny odpadních vod a limitech územního plánu.

Návrh na usnesení č. 9/9/2022

Zastupitelstvo obce Branišov navrhuje odložit pro/ednáníŽádosti pana na příštíjednání
zastupitelstva obce. Do té doby bude vyvoláno jednánío územním plánu s p. . .

Hlasování?
Pro: 7
Proti: O
ZdrŽel se: O
Usnesení bylo přijato
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2. RozpoČtová opatření

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 10/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 12/2022.

Zastupitelé berou na vědomL

3. Kontrola zápisu Č. 5/2022

Starostka seznámila přítomné s odůvodněním paní .

Návrh usnesení Č. 10/9/2022:
Vzhledem k tomu, Že v rámci jednání zastupitelstva nedošlo k Žádnému usnesení a došlo
k podepsání jedním ověřovatelem a zapisovatelem pováŽuje zastupitelstvo obce Branišov
zápis za platný.

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

4. Paní starostka návrhuje další termín jednání zastupitelstva na 6. 2. 2023.

Skončeno v 19:15

Zapsal: Vondrášková Simona

Ověřil: Homerová Eva podpis· 91 (j _. _dne: ĺ ! , .l " c lm " l ^

"""°""""' '°'M" Ai '"" AB /1
Převzal: Voborská Petra podpis: dne: f&. 42 . ä)2Z
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