Usnesení a zápis č. 1/2017

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 6. února 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů (od 18:00 omluven Jiří Horáček)
Návrhová komise: Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková.
Ověřovatelé zápisu: Antonín Bien, Jiří Dejmek
Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek.
Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno všemi hlasy.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Program:
1. Majetkové záležitostí
• Přidělení bytu v č. p. 301
• Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016
• Program obnovy venkova
• Naučná stezka
• Smlouva na věcné břemeno-Eliprom (ČEZ)
2. Finanční záležitosti
• Rozpočtové opatření č.10/2016
• Nárok na navýšení odměn ZO
3. Různé
• Vlajka pro Tibet
• Informace o zamítnutí 30 km/h před školou.
• Oprava WC v zámecké restauraci
• Poničené jeřáby u cesty
4. Diskuse
Bez návrhů k doplnění. Program byl schválen všemi hlasy.
1. Majetkové záležitosti:
- Přidělení bytu č. 5A v č. p. 301 Horní Branná: o byt je devět zájemců. Zastupitelstvo
hlasuje na základě rozhodnutí každého zastupitele, není stanoven žádný systém ani
kritéria. Přítomní zájemci o byt dostali možnost vysvětlit zastupitelům, z jakého důvodu
žádají o přidělení bytu, čehož někteří využili.
O přidělení bytu proběhne tajné hlasování. Pokud v 1. kole nebude byt přidělen
nadpoloviční většinou hlasů, proběhne 2. kolo hlasování. Do toho postoupí dva uchazeči
s nejvyšším počtem získaných hlasů (v případě rovnosti hlasů ten, který má déle podanou
žádost). Průběh a výsledek hlasování v příloze.
ZO schvaluje přidělení bytu č. 5A v č. p. 301 Horní Branná.
- Zpráva o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2016: Text zprávy
v příloze zápisu.
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ZO bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2016.
- Program obnovy venkova: ZO projednalo vyhodnocení Programu obnovy venkova za
rok 2016. K Programu obnovy venkova na rok 2017 (text v příloze) vznesl starosta
připomínku k rozšíření bodu č. 4 o veřejné osvětlení na zámecké zahradě.
ZO schvaluje Program obnovy venkova na rok 2017.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Naučná stezka: Připravujeme se na vybudování naučné stezky: „Poznej Horní Brannou
– krásu a tajemství ukryté mezi kopci“. Podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Program: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
Předpokládané náklady na realizaci projektu: 364 000,- = 50% dotace (182 000,-). Projekt
bude realizován v případě získání dotace.
ZO schvaluje vybudování projektu „Poznej Horní Brannou – krásu a tajemství ukryté
mezi kopci“.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
Vzhledem k plánovanému odchodu Jiřího Horáčka zařazen na program bod
- Nárok na navýšení odměn zastupitelů obce: dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve
znění platném od 1. 1. 2017 došlo k navýšení maximální možné částky pro neuvolněné
zastupitele bez funkcí (na 599 Kč). Dle usnesení ZO č. 10/2014 je tato částka snížena na
360 Kč a ZO toto usnesení nemění.
ZO schvaluje ponechání odměny neuvolněných zastupitelů bez funkcí ve výši 360 Kč
měsíčně až do konce volebního období.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
Plat neuvolněného místostarosty činí dle usnesení ZO č. 3/2015 50% maximální možné
částky dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. (v platném znění od 1.1.2017 100 % =
24 725 Kč)
V 18:00 opustil jednání Jiří Horáček.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4014788/VB1 SM, H.Branná, \Valteřice
p.č.24/1, p. Lukeš – NN - kNN. Mezi firmou Eliprom (zástupce ČEZu) a obcí Horní
Branná – posílení nízkého napětí v souvislosti s výstavbou rodinného domu. Obci
navrhována jednorázová náhrada ve výši 3 900 Kč bez DPH. Po jednání s firmou Eliprom
dosaženo jednorázové náhrady ve výši 10 000 Kč bez DPH.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4014788/VB1 se změnou výše
jednorázové náhrady na 10 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.

2. Finanční záležitosti:
- Rozpočtové opatření č. 10/2016: schváleno dle usnesení č. 8/2016 starostou a
předsedkyní finančního výboru. Celkový vliv na rozpočet 0 Kč
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2016
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3. Různé
- Kampaň „Vlajka pro Tibet“: Symbolická podpora utlačovanému Tibetu vyvěšením
jeho vlajky 10. března.
ZO schvaluje účast v kampani „Vlajka pro Tibet“ pro roky 2017, 2018.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Zamítnutí žádosti o umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/hod
před budovou ZŠ Horní Branná: Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice nevyhověl
žádosti obce Horní Branná o umístění výše uvedené značky na základě nesouhlasných
vyjádření Policie České republiky (Územní odbor Semily, dopravní inspektorát) a Krajské
správy silnic Libereckého kraje, které shledaly rozhledové poměry před základní školou
jako dostatečné. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
ZO bere na vědomí zamítnutí žádosti o umístění dopravní značky omezující rychlost na
30 km/hod před budovou ZŠ Horní Branná.
- Oprava WC v Zámecké restauraci: v prvním pololetí 2017 proběhne rekonstrukce
WC a kuchyň prostoru v Zámecké restauraci.
- Poničené jeřáby u pískovny v Horní Branné: stromy poškozené vandalem v loňském
roce není nutné, po konzultaci s odborníky, kupovat a vysazovat, jelikož znovu obrazí.
- Žádosti spolků o dotace: v nejbližší době (zřejmě na 20. 2. 2017) bude svoláno
zasedání zastupitelstva obce, které se bude zabývat především touto problematikou.
Zastupitelé vyzváni, aby se s podanými žádostmi seznámili.
4. Diskuse:
Při problémech s internetem (rychlost, kvalita signálu, ...) je nutné obracet se na obecní
úřad.
Jednání započato: 17:00
Jednání přerušeno: 18:30
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 1/2017
Zastupitelstva obce Horní Branná 6. února 2017.

Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
1. Přidělení bytu č. 5A v č. p. 301 Horní Branná.
2. Program obnovy venkova na rok 2017.
3. Vybudování projektu „Poznej Horní Brannou – krásu a tajemství ukryté mezi kopci“.
4. Ponechání odměny neuvolněných zastupitelů bez funkcí ve výši 360 Kč měsíčně až do
konce volebního období.
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4014788/VB1 se změnou výše jednorázové
náhrady na 10 000 Kč bez DPH.
6. Účast v kampani „Vlajka pro Tibet“ pro roky 2017, 2018.
II. bere na vědomí
1. Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2016.
2. Zamítnutí žádosti o umístění dopravní značky omezující rychlost na 30 km/hod před
budovou ZŠ Horní Branná

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

