Usnesení a zápis č. 6/2017

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 25. září 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů zastupitelstva obce.
Návrhová komise: ing. Jiří Harcuba, Antonín Bien.
Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz.
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.
1.
Finanční záležitosti
• Rozpočtové opatření
• Výsledek dílčí kontroly LBC kraje
2.
Různé
• Soutěž „Kronika LBC kraje
• Informace o 30 km/h v centru obce
• Stavba „průtah Valteřice“
• Stav změny územního plánu
• Nákup komunální techniky
• Žádost Sokola Horní Branná o povolení pokácení 38 vzrostlých
smrků
3.

Diskuse

Program schválen všemi hlasy.
1. Finanční záležitosti:
- Rozpočtové opatření č. 5/2017: navýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 876 000 Kč. Viz
příloha.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Výsledek dílčí kontroly hospodaření obce: dílčí kontrola z Krajského úřadu
Libereckého kraje nezjistila žádná pochybení v hospodaření obce.
ZO bere na vědomí výsledek dílčí kontroly hospodaření obce.
2. Různé
- Soutěž „Kronika Libereckého kraje roku 2014 a 2015“: v soutěži získala obec a
kronikář pan Jaroslav Dejmek první místo. Za vynikající vedení obecní kroniky a
reprezentaci obce navržena panu Jaroslavu Dejmkovi mimořádná odměna ve výši 5 000
Kč.
ZO schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 5 000 Kč panu Jaroslavu Dejmkovi za
vynikající vedení obecní kroniky a reprezentaci obce.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
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- Informace o 30 km/h v centru obce: na základě opakované žádosti je v plánu místní
šetření. Zároveň s tímto proběhne šetření ohledně matoucího vodorovného dopravního
značení na křižovatce v centru obce.
- Stavba – „průtah Valteřice“: stavba probíhá dle plánu. Předpokládaný termín
předčasného užívání stavby je naplánován na 30. 9. 2017. Kolaudace stavby je podmíněna
dodatečným vystavěním veřejného osvětlení ve směru od křižovatky ke zpomalovacímu
ostrůvku (směrem na Hrabačov) a dostatečným osvětlení tohoto ostrůvku (na náklady
ŘSD).
- Stav změny územního plánu: v současné době všechny požadavky obce splněny,
neshoda panuje pouze v bodě umísťování staveb ve vzdálenosti 30 (25) metrů od lesa, se
kterým obec nesouhlasí, které ale požaduje odbor životního prostředí MěÚ Jilemnice.
Obec se proti tomuto stanovisku odvolala ke krajskému úřadu, který postoupil řešení
rozporu tajemníkovi MěÚ Jilemnice.
- Nákup komunální techniky: přibývá prací na udržování obce (více sekání trávy, zimní
údržby komunikací, …) proto je zvažován nákup potřebné techniky. V současné době je
zadána poptávka, na příštím zasedání bude znám výsledek.
- Žádost Sokola Horní Branná o povolení kácení 38 vzrostlých smrků: ZO souhlasí za
podmínky, že Sokol akci provede na vlastní náklady, stejně tak i následnou výsadbu
živého plotu a jeho údržbu.
ZO schvaluje žádost TJ Sokol Horní Branná o pokácení 38 smrků.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Diskuse:
- kompostárna: během letních měsíců vytipovány dvě lokality. Jedna z nich nahradí
stávající kompostárnu tak, aby nedocházelo k omezování sousedních staveb (zápach, ...).
- kaly: na základě upozornění na možné nevhodné vypouštění kalů obec komunikuje se
zástupci firem ZEPO a SETRA.
Jednání započato: 17:00
Jednání zakončeno: 18:05
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 6/2017
Zastupitelstva obce Horní Branná 25. září 2017.
Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
a. rozpočtové opatření č. 5/2017,
b. mimořádnou odměnu ve výši 5 000 Kč panu Jaroslavu Dejmkovi za vynikající
vedení obecní kroniky a reprezentaci obce,
c. žádost TJ Sokol Horní Branná o pokácení 38 smrků.
II. bere na vědomí
a. výsledek dílčí kontroly hospodaření obce.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

29.9.2017

Luboš Zimmermann
starosta

