
Usnesení a zápis č. 1/2018 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 19. února 2018 

v budově Základní školy Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 7 členů zastupitelstva obce. 

Omluveni: Jiří Horáček, Ing. Eliška Semelová, Andrea Horáková, Mgr. Tibor Hájek 

Návrhová komise: Mgr. Martina Nyklová, Jiří Dejmek 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Harcuba, Roman Charouz 

Zapisovatel: Mgr. Jitka Bermannová 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

Starosta dolnil bod: Žádost o odkup pozemku p.p.č. 990/1 v k.ú Horní Branná, bude projednán 

jako poslední 

 

1. Majetkové záležitosti 

- Inventarizace majetku.  

- Žádost POV „Veřejné osvětlení Valteřice“. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene. 

 

 2. Finanční záležitosti  

- Žádost o úpravu poplatku za odpady. 

- Výsledek hospodaření školy. 

- Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2018.  

  

 3. Různé   

- Změna územního plánu č. 2 – výzva, příprava.  

- doplněný bod programu: Žádost o odkup pozemku p.p.č. 990/1 v k. ú Horní Branná 

 

4. Diskuse  

 

Návrhová komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatelka a program schváleny jednomyslně. 

 

1. Majetkové záležitosti: 

- Inventarizace majetku: text zprávy o inventarizaci majetku za rok 2017 je přílohou zápisu. 

ZO bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2017. 

 

- Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova „Veřejné osvětlení Valteřice“: v rámci tohoto 

dotačního programu obec požádá o dotaci na projekt "Rozšíření veřejného osvětlení ve 

Valteřicích" (u Bujárků přibude šest nových sloupů a čtyři osvětlovací lampy). Celkové náklady 

na projekt jsou 168 603 Kč, včetně vlastního podílu na projekt. 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření veřejného osvětlení ve Valteřicích“ v 

rámci Programu obnovy venkova v celkových nákladech 168 603,- včetně vlastního podílu na 

projektu. 

 Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  
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- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

č. IV-12-4016096 – SM, Horní Branná p.č. 3322/1, p.Lhotová – kNN  

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4016096 – SM, Horní Branná p.č. 

3322/1, p.Lhotová – kNN 

 Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

2. Finanční záležitosti: 

- Žádost o úpravu poplatků za odpady: 

Starosta obce přečetl žádost o změnu poplatků odpadu pro důchodce a samostatně žijící obyvatele 

podepsaných třemi žadatelkami a vyzval přítomné k vyjádření. Po diskusi doporučil zastupitelům 

k zamyšlení a případnému předložení návrhu na změnu v budoucích letech s ohledem na 

ekonomiku odpadové problematiky.  

ZO zamítá žádost o změnu poplatku za odpad pro důchodce a samostatně žijící obyvatele. 

 Hlasování: pro 0 – proti 7 – zdržel(a) se 0.  

 

- Výsledek hospodaření školy: Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa 

Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizace (dále škola) za rok 2017 je 163 278,18 Kč zisku 

(vratka za plyn, vedlejší hospodářská činnost). 

ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 163 278,18 Kč a jeho převedení do fondu rezerv. 

 Hlasování: pro 6 – proti 1 – zdržel(a) se 0.  

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2017. 

 Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

- Stav fondů k 31. 12. 2017  

 - fond rezerv: 343 944, 62 Kč 

 - fond investic: 171 327, 30 Kč 

Součet stavu fondů a výsledku hospodaření = 678 550,10 Kč. Náklady na opravy budov v roce 

2018 uvedené činí 450 000 Kč. Vzhledem k výše uváděné „naspořené“ částce 678 550,10 Kč, je 

navrhováno uhradit většinu těchto prací právě z fondů a výsledku hospodaření, a to následovně: 

400 000 Kč z „naspořeného“ a zbytek z běžného rozpočtu. Na fondech pak pro horší časy zbude 

278 550 Kč. 400 000 Kč pak může obec použít jinde. 

ZO schvaluje posílení investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace převedením 240 000 Kč z jejího fondu rezerv. 

 Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

 

- Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2018:  

V tomto kalendářním roce žádají místní spolky a organizace o celkovou částku 755 400 Kč 

- AVZO: žádá o 35 000 Kč na oprava přístupové cesty, materiál pro mladé modeláře, cestovné 

pro mladé modeláře, oprava podlah v budově, 

- Myslivecké sdružení „Sovinec“: žádají o 50 000 Kč na provoz MS, rekonstrukce kuchyně,  

- Motosport Valteřice: žádají o 16 000 Kč na startovné, pohonné hmoty, oleje, maziva, 

- ARNI – lukostřelci: žádají o 30 000 Kč na úhradu startovného, 

- Tělovýchovná jednota Horní Branná: žádají o 100 000 Kč na oprava okapů, dokončovací práce 

v kabinách, drobná údržba, opravy,… 

 - oddíl kopané: žádají o 180 000 Kč na provoz oddílu 

 - oddíl biatlonu: žádají o 30 000 Kč na nákup zbraně a zajištění závodů 
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 - tenisový oddíl: žádají o 15 000 Kč na antuku, míče pro děti, akce pro děti, 

 - hokejový oddíl: žádají o 40 000 Kč na údržbu, opravu povrchu kluziště 

- Tělocvičná jednota Horní Branná: žádají o 50 000 Kč na opravy, údržba, drobné rekonstrukce 

starého sálu (ohřívače vody, …) 

 - oddíl stolního tenisu: žádají o 6 600 Kč na obnovu stolů 

- TJ Sokol Valteřice: žádají o 150 000 Kč na koupaliště - přístřešek za stánkem, terénní úpravy, 

oprava WC, …  sokolovna - rekonstrukce skladu, audiotechnika, provoz 

- SDH Valteřice: žádají o 52 800 Kč na nákup nových židlí do společenské místnosti. 

 

ZO schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro dobrovolné spolky v celkové výši 755 400 

Kč dle přiloženého rozdělení.(tabulka přílohou) 

 Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

 

- Žádost o podporu výstavní síně obrazů a gobelínů: Vzhledem k nekonkrétní žádosti, starosta 

zajistí doplnění kompletních podkladů.  

 

- Žádost o finanční podporu na rok 2018 - Dětské centrum Jilemnice 

ZO schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 v celkové výši 8 000 Kč pro Dětské centrum 

Jilemnice 

 Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

 

 3. Různé: 

- Změna územního plánu č. 2 – výzva, příprava: Obec Horní Branná bude očekávat podněty 

pro změnu územního plánu do konce června 2018, zajištění informovanosti občanů, kabelovka, 

Šíroviny,  ... 

- Žádost o odkup pozemku p.p.č. 990/1 v k.ú. Horní Branná 

ZO neschvaluje žádost o odkup pozemku p.p.č. 990/1 v k.ú. Horní Branná. 

 Hlasování: pro 0 – proti 7 – zdržel(a) se 0 

4. Diskuse: 

- A. Bien: opakovaný podnět k řešení – znepřístupnění cesty p. Holubcem ke Stoklasům, doložení 

fotografií 

- Ukončení lékařské praxe dr. Malíka v Horní Branné: k 31.3 2018 budou ukončeny ordinační 

hodiny v Horní Branné. Všichni pacienti i nadále zůstanou v případné péči pana doktora 

v ordinaci v Jilemnici. 

- Problematika vyvážení kalů: V nejbližších dnech proběhne místní šetření na žádost obce Horní 

Branná ohledně likvidace odpadů. Kontrolu bude provádět ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský. 

 

 

Jednání započato: 17:00 

Jednání zakončeno: 19:40 

Zapsala: Mgr. Jitka Bermannová  

  

 

Ověřili:                                            

 

              Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 1/2018 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 19. února 2018. 

 

Zastupitelstvo obce  

 

 I. schvaluje  

a. podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření veřejného osvětlení ve Valteřicích“ v 

rámci Programu obnovy venkova v celkových nákladech 168 603,- včetně vlastního 

podílu na projektu. 

b. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-4016096 – SM, Horní Branná p.č. 3322/1, p.Lhotová – kNN. 

b. výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2017 ve výši 163 278,18 Kč a jeho převedení do fondu 

rezerv. 

c. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizace za rok 2017. 

d. posílení investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace převedením 240 000 Kč z jejího fondu rezerv. 

e. dotace z rozpočtu obce pro rok 2018 pro dobrovolné spolky v celkové výši 755 400 Kč.  

 f dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 v celkové výši 8 000 Kč pro Dětské centrum 

 Jilemnice 

 

 

 II. bere na vědomí 

a. Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2017. 

 

 

 III. neschvaluje 

a. žádost o úpravu poplatků za odpady. 

 b. odkup pozemku p.p.č. 990/1 v k.ú. Horní Branná. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


