
Usnesení a zápis č. 8/2015 

 

 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 

na OÚ v Horní Branné. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů, omluven Jiří Horáček  

Návrhová komise: Mgr. Jitka Bermannová, ing. Jiří Harcuba 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Martina Nyklová, Andrea Horáková   

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek 

 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

   Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

 

1. Finanční záležitosti. 

2. Majetkové záležitosti. 

3. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra. 

4. Odpadové hospodářství. 

5. Různé. 

6. Diskuse. 

 

Program byl schválen bez připomínek.   

 

Starosta obce poděkoval všem organizátorům rozsvěcení vánočního stromu. 

 

1. Finanční záležitosti: 
- rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2016: příjmy a výdaje ve výši 

7 500 000 Kč. Řádný rozpočet bude schválen během 1. čtvrtletí 2016. Celé rozpočtové 

provizorium v příloze. 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2016. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018: v příloze. Rozpočty plánovány jako 

vyrovnané. Rozpočtový výhled v příloze. 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- rozpočtové opatření č. 12/2015: navýšení rozpočtu obce o částku 780 03052 Kč 

(dotace SFŽI – zateplení hasičárny v Horní Branné). Jde o 1. část dotace. Rozpočtové 

opatření v příloze. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- rozpočtové opatření č. 13/2015: Navýšení rozpočtu v příjmech o částku 332 420 Kč, 

ve výdajích o částku 2 512 420 Kč a zapojení přebytku hospodaření minulých let 

v částce 2 180 000 Kč. Rozpočtové opatření v příloze. Přesné náklady na stavební 

práce související s novou budovou OÚ 4 327 305 Kč (z toho dotace SFŽI 983 376 

Kč), na prodejnu potravin 994 799 Kč. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 



Usnesení a zápis č. 8/2015 

 

 

- rozpočtová opatření do konce roku 2015: v případě nutnosti přijmout další 

rozpočtová opatření není možné svolávat (především ve druhé půlce prosince) 

zasedání zastupitelstva. 

ZO pověřuje starostu obce a předsedkyni finančního výboru schvalováním 

rozpočtových opatření od 1. do 31. 12. 2015. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

 

2. Majetkové záležitosti: 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-20002849/VB1: 
ZO schválilo v r. 2009 smlouvu o smlouvě budoucí (posílení dodávky el. energie ve 

Valteřicích – letos probíhaly práce především v okolí křižovatky). Cena věcného 

břemene 2 400 Kč. Smlouva v příloze. 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

20002849/VB1. 

 Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- Inventarizace majetku obce: 

ZO schvaluje Plán inventur na rok 2015 a Příkaz k provedení inventarizace za rok 

2015. (Viz příloha.) 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- přidělení bytu v č. p. 1: dva zájemci o byt – sl. Pavla Pitrmucová (H. Branná 164) a 

p. Vlastimil Zavřel (Vrchlabí, Tyršova 935). Tajné hlasování: Pitrmucová 9 hlasů, 

Zavřel 1 hlas. Byt bude přidělen od 1. 12. 2015. 

ZO schvaluje přidělení bytu v č. p. 1 Horní Branná P. Pitrmucové. 

- pronájmy pozemků: prodloužení nájemních smluv: s paní Ivankou Hofmanovou 

(Horní Branná 227) – parcela č. 1950/10 k. ú. H. Branná od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2018 

za 500 Kč. Paní Dášou Klimešová (Praha 6, Vlastina 848/38) a panem Vladimírem 

Pourem (Praha – Bohnice, Poznaňská 443/17) – parcela č. 2493/9 k. ú. H. Branná od 

1. 10. 2015 do 31. 9. 2025 za 500 Kč. 

ZO schvaluje smlouvy o pronájmu pozemků s paní I. Hofmanovou (parcela č. 1950/10 

k. ú. H. Branná a s paní D. Klimešovou a panem Vladimírem Pourem (parcela č. 

2493/9 k. ú. H. Branná) v ceně 500 Kč na 10 let. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- žádost o prodej pozemku: ZEPO Horní Branná žádá o prodej parcely KN 2973 k. ú. 

H. Branná – na pozemku se nachází vodní zdroj, který ZEPO využívá. Odkoupením 

pozemku chce předejít odběru pitné vody ze Sovince. 

ZO zamítá žádost ZEPO Horní Branná o prodej parcely KN 2973. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- žádost o odkoupení části parcely č. 2408/2 k. ú. H. Branná: žádá pan Miloslav 

Kobrle (Kněžmost) – projednáno bude na příštím zasedání ZO. 

- prodloužení smlouvy s dodavatelem elektrické energie: 31. 12. 2015 skončí 

smlouva s dodavatelem el. energie. Proto byly osloveny tři firmy – současný dodavatel 

Amper Market, ČEZ a Vemex. Nejnižší cenu na roky 2016 – 2017 nabídla firma 

Amper Market, starosta obce prodloužil smlouvu na dodávku el. energie na další dva 

roky se společností Amper Market 

ZO bere na vědomí prodloužení smlouvy s dodavatelem el. energie, firmou Amper 

Market, na období 2016 – 17. 
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3. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra za rok 2014 – 15: 

Ředitel školy seznámil ZO s výroční zprávou. 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra za 

rok 2014 – 15. 

 

4. Odpadové hospodářství: 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky hospodaření s odpady za předchozí roky a 

s předpokládanými výsledky za 2015.  

ZO schvaluje poplatky za odpady na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015. (Viz 

příloha). 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- žádost paní Květy Noskové, Lidmily Dědkové, Jiřiny Fišerové a Vítězslavy 

Petříkové o změnu platby odpadů: vzhledem k výše uvedenému usnesení ZO tuto 

žádost zamítá. 

ZO zamítá žádost K. Noskové, L. Dědkové, J. Fišerové a V. Petříkové o změnu platby 

odpadů. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

5. Různé: 

- územní plán – kontrola z KÚ: 13. 11. 2015 proběhla kontrola územního plánu obce 

Krajským úřadem Liberec – bez závad. 

- územní plán – zadání změny č. 1 Územního plánu obce Horní Branná: ZO 

seznámeno s textem zadání (viz příloha) – s požadavkem přehodnotit některé základní 

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Především jde o drobnou 

výrobu, průmyslovou výrobu a plochy sídelní zeleně. Na dalším zasedání ZO bude 

změna schválena. 

ZO bere na vědomí Zadání Změny č. 1 Územního plánu Horní Branná. 

- územní plán -  zpracovatel, smlouva o dílo: 

ZO schvaluje jako zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Horní Branná firmu 

SURPMO. ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 12/15 s firmou SURPMO. Smlouva 

v příloze. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- územní plán – informace o odpovědi starosty obce právní zástupkyni Miroslava 

Hrubého: obec oslovila ve věci územního plánu právní zástupkyně p. Miroslava 

Hrubého (současný stav územního plánu mu neumožňuje rozšíření podnikání). 

Starosta informoval zastupitelstvo o odpovědi, ve které nastínil další kroky obce na 

pracích na změně územního plánu. Ty budou v souladu s právními předpisy. 

- statistika počtu motorových vozidel: v souvislosti s požadavky občanů (p. 

Hendrych, Hofman, ...) na řešení bezpečnosti na „zadní cestě“ bylo ve dnech 20. – 27. 

10. 2015 provedeno Městskou policií Jilemnice v úseku mezi č. p. 182 až 229 měření 

počtu motorových vozidel. Za sedm dní projelo úsekem v obou směrech 208 

motorových vozidel, přibližně 30 vozidel denně, 2 za hodinu. 

- informace o změně použití příspěvku na stravování: v souladu s pokynem na 

tvorbu sociálního fondu bude zaměstnancům obce poskytován příspěvek na stravování 

formou stravenek. 

- SDH Valteřice žádá o finanční pomoc při výměně zásahového vozidla: navrhuje 

staré a nevyhovující odprodat (cca 15 000 Kč) a koupit novější, lépe vybavené (60 000 

Kč). Bude dáno do rozpočtu na příští rok. 
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6. Diskuse: 

- dotazy k „smlouvám na vodu“: smlouva je koncipována pro všechny obyvatele obce. 

Pro ty, kteří nemají, i pro ty, kteří mají přípojku ke kanalizaci. Článek 9 smlouvy jasně 

stanoví, že pokud nejste vlastníkem kanalizační přípojky, týkají se vás pouze 

ustanovení o dodávce vody. 

- co dělat, když „nejde internet“? v případě plošného výpadku v celé obci je tento 

problém řešen se správcem Katro servis 

- v souvislosti s přesunem centra provozu TKR a internetu do budovy nového obecního 

úřadu bude nutné přeladění všech televizorů.  Termín této změny je 2. 12. 2015. Od 

tohoto termínu končí analogové vysílání a současné vysílání info kanálu. 

- p. Martin Jírů – dotaz na stav prací souvisejících s osvětlením komunikace Na 

Jeřabáku – projekt je ve fázi žádosti o stavební povolení, příští rok bude s největší 

pravděpodobností realizován. P. Jírů zároveň upozornil na nebezpečí, které v tomto 

úseku způsobují neukáznění řidiči. Obec se problémem bude zabývat v souvislosti 

s plánovanou výstavbou chodníků. 

- pí Anna Stašiňková – poděkování ZO za spolupráci s komisí pro občanské záležitosti 

- termín otevření prodejny potravin: konkrétní termín bude možné stanovit po 15. 12. 

2015. Zatím pracovní termín – v průběhu ledna 2016. 

 

 Jednání započato: v 17.00 hod 

Jednání ukončeno: 19:50 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek    

 

Ověřili:                                  

 

 

Luboš Zimmermann 

          starosta     
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Usnesení č. 8/2015 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze 30. listopadu 2015. 

 

Zastupitelstvo obce     

I. schvaluje 
1. rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2016. 

2. rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018. 

3. rozpočtové opatření č. 12/2015. 

4. rozpočtové opatření č. 13/2015. 

5. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-20002849/VB1. 

6.  Plán inventur na rok 2015 a Příkaz k provedení inventarizace za rok 2015. (Viz 

příloha.) 

7. přidělení bytu v č. p. 1 Horní Branná P. Pitrmucové. 

8. smlouvy o pronájmu pozemků s paní I. Hofmanovou (parcela č. 1950/10 k. ú. H. 

Branná a s paní D. Klimešovou a panem Vladimírem Pourem (parcela č. 2493/9 k. ú. 

H. Branná) v ceně 500 Kč na 10 let. 

9. poplatky za odpady na rok 2016 ve stejné výši jako v roce 2015. 

10. jako zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Horní Branná firmu SURPMO. ZO 

schvaluje smlouvu o dílo č. 12/15 s firmou SURPMO. 

 

II. bere na vědomí 

1. prodloužení smlouvy s dodavatelem el. energie, firmou Amper Market, na období 

2016 – 17. 

2. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra za rok 2014 – 15. 

3. Zadání Změny č. 1 Územního plánu Horní Branná. 

 

IV. pověřuje 

1. starostu obce a předsedkyni finančního výboru schvalováním rozpočtových opatření 

od 1. do 31. 12. 2015. 

 

III. zamítá 
1. žádost ZEPO Horní Branná o prodej parcely KN 2973. 

2. žádost K. Noskové, L. Dědkové, J. Fišerové a V. Petříkové o změnu platby odpadů. 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 
Vyvěšeno:               2015 

Sejmuto: 
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