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BRANŽEŽSKÝ ZPRAVODAJ
INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 12. 8. 2019

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 16. 9. 2019

1) Zastupitelstvo obce Branžež schvaluje navržený
program jednání.

1) Zastupitelstvo obce Branžež schvaluje navržený
program jednání.

2) Zastupitelstvo
obce
Branžež
schvaluje
ověřovatele zápisu paní Šárku Svobodovou a
Janu Barkmanovou st..

2) Zastupitelstvo
obce
Branžež
schvaluje
ověřovatele zápisu pana Vladimíra Kratochvíla a
Vladislava Stejskala.

3) Zastupitelstvo obce Branžež potvrzuje členství
obce ve Sdružení Český ráj, z.s. a zařazení
katastrálního území obce do turistické oblasti
Český ráj.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č.IV-1260224874/01 uzavřenou mezi obcí Branžež a
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická
874/8, PSČ 405 02. Jedná se o obecní pozemek
p.č. 901/1 v k.ú. Branžež, na kterém bude
zřízení distribuční soustavy pro nové odběrné
místo – stavbu v Nové Vsi, p.č. 396 k.ú. Branžež.

4) Zastupitelstvo obce Branžež schvaluje uzavření
darovací smlouvy ve výši 187.500,- Kč mezi obcí
Branžež a Mikroregionem Český ráj.

4) Zastupitelstvo
obce
Branžež
Rozpočtové opatření č. 4/2019.

schvaluje

ZIMNÍ VYVÁŽENÍ KOMUNÁLNÍ ODPADU
Zimní vyvážení komunálního odpadu začíná ve středu 6. 11. 2019 a bude probíhat každou středu v sudý týden
v ranních hodinách a v lichý týden v odpoledních hodinách. Doporučujeme popelnice připravit den předem večer.

OBJEMNÝ ODPAD
Od pátku 11. 10. 2019 do neděle 13. 10. 2019 bude před Restaurací Na křižovatce přistaven kontejner na objemný
odpad. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek v rozloženém stavu, …).

SBĚR ELEKTROODPADU
Elektroodpad (pračky, ledničky, mrazáky, počítače, sporáky, sušičky, myčky, vysavače, varné konvice, toustovače,
monitory, televize, apod.) můžete dovést na dvůr obecního úřadu od pátku 11. 10. 2019 do neděle 13. 10. 2019.
Do elektroodpadu nepatří: žárovky, zářivky, výbojky, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – ŽELEZNÁ NEDĚLE
SDH Branžež provede v neděli 13. 10. 2019 sběr železného šrotu, akumulátorů a dalších kovů v Branžeži, v Nové
Vsi, v Zakopané a na Kurandově. Výjezd traktoru s vlekem bude v 13:30 od obecního úřadu. Sběr nenechávejte
delší dobu před svými pozemky kvůli odcizení. Větší kusy vám hasiči vynesou, vyklidí z vašich pozemků a naloží.
Pro další informace a případnou domluvu volejte telefonní číslo 774 403 724 nebo 602 262 183.
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BRANŽEŽSKÝ ZPRAVODAJ
JEDNOTKA HASIČŮ JSDH BRANŽEŽ
Jednotka JSDH Branžež, jejímž zřizovatelem je ze zákona Obec Branžež má stanovený počet členů jednotky 9 osob,
a to 1 velitele jednotky, 2 velitelé družstev, 2 strojníky a 4 hasiče.
Jednotliví členové jednotky podléhají pravidelným zdravotním prohlídkám a absolvují pravidelná školení a cvičení
včetně fyzických a znalostních testů. Velitelé a strojníci mají získanou odbornou způsobilost na základě předchozího
vzdělání v hasičské škole, a to v Bílých Poličanech nebo ve Zbirohu, či na kurzu v Borovicích. Dále se jednotka řídí
ročním plánem přípravy, který je stejně jako další potřebné formality kontrolován inspekcemi z HZS České republiky.
Naše jednotka je zařazení JPOV, má stanovenou dobu výjezdu vyhláškou na 10 minut, to je pro jednotky složené
výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání.
Složení jednotky:
Velitel jednotky: Martin Drbohlav.
Velitelé družstev: Vladimír Svoboda a Petr Pelc.
Strojníci: Patrik Pažout, Miroslav Pažout, Jan Musil a Vladislav Stejskal.
Mužstvo: Miroslav Čech a Dan Kašpar.
Máme tedy více strojníků, než je stanovený minimální počet, což je výhodou.
Všichni členové jsou smluvně vázáni jednotlivými smlouvami k Obci Branžež, kde je jasně stanoveno, že svoje funkce
vykonávají zcela bez nároku na jakoukoliv mzdu.
Všechny výjezdy jsou řízeny z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z Kladna
(KOPIS). V letošním roce bylo výjezdů naší jednotky již 7, jednotlivě se k nim vrátíme v posledním letošním čísle
Branžežského zpravodaje.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
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BRANŽEŽSKÝ ZPRAVODAJ
POSVÍCENÍ
V sobotu 5. 10. 2019 se na dětském hřišti Ušátko konalo za podpory Obce Branžež, Spolku pro obnovu tradic a SDH
Branžež již tradiční posvícení. V letošním roce jste měli možnost ochutnat ovar, zabijačkový prejt a prdelačku
s kroupami. Pro děti zahrálo Nezávislé divadlo pohádku o Koblížkovi. Rádi bychom poděkovali za výborné pečené jak
sladké tak slané dobroty, které jste přinesli ochutnat, dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách. Děkujeme, že jste nám zachovali přízeň a přišli jste nás podpořit, i když počasí nebylo takové, jaké jsme
si představovali.

MIKULÁŠ
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 navštíví v podvečerních hodinách Vaše ratolesti Mikuláš s andělem a čerti. Pro děti do 12 let
hlášené v obci Branžež budou připraveny balíčky.

POZVÁNKY
HALLOWEEN - V sobotu 9. 11. 2019 od 18:00 se koná na dětském hřišti Ušátko Halloween, těšit se můžete na
strašidelnou stezku odvahy v lese Ušátko.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – V sobotu 30. 11. 2019 od 16:00 Vás zveme na rozsvícení vánočního
stromečku, které se koná na dětském hřišti Ušátko.
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BRANŽEŽSKÝ ZPRAVODAJ
JUBILEA
Občanům, kteří ve IV. čtvrtletí roku 2019 oslavili nebo oslaví 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejeme pevné zdraví
a hodně spokojenosti.

V říjnu oslaví své jubileum paní Jiřina Halbichová z Branžeže.
V listopadu oslaví své jubileum pan Jaroslav Forejt z Branžeže.
V prosinci oslaví své jubileum paní Helena Straková z Nové Vsi.

Srdečně blahopřejeme!

Zastupitelé obce Branžež
přejí krásné podzimní dny!

Vám
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