
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 4. 11. 2019 

v Základní škole Horní Branná. 
 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny – pozdní příchod ohlásil T. Šimůnek 

Návrhová komise: Roman Charouz, Radomír Šťásek 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Šulanová, Vojtěch Matouš 

Zapisovatel: Tibor Hájek 

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.                                                                                                                 
 

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

doplnění. 
17:13 – příchod T. Šimůnka 

 

Program: 

1. Finanční záležitosti  
➢ Rozpočtová opatření  
➢ Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018 – 2019 

 ➢ Zpráva finančního a kontrolního výboru  
➢ Smlouva o nových dodávkách elektrické energie 

 ➢ Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na 
území ORP Jilemnice  
➢ Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice 
na rok 2020 

 2. Majetkové záležitosti 
 ➢ Přidělení bytu ve Valteřicích v č. p. 149  

➢ Zpráva o uplatňování územního plánu obce Horní Branná  
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
č. IZ-12-4000864/VB/01  

3. Různé  
➢ Úpravy vyhlášek – administrativní změny. 

Návrh doplnit program o bod: Odkup sousoší Nejsvětější trojice u č. p. 111 Horní Branná. 
 

Program schválen všemi hlasy. 
 

1. Finanční záležitosti:  
- rozpočtová opatření: 
- Rozpočtové opatření č. 5/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 140 870,- Kč 

(jedná se o přijatou dotaci z MPSV, která bude použita na úhradu nákladů spojených 

s provozem sociální služby Pečovatelská služba Horní Branná). 
- Rozpočtové opatření č. 6/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 571 154,80 Kč 

(jedná se o přijatou dotaci na úhradu nákladů spojených se Snížením energetické náročnosti 
čp. 149 ve Valteřicích). 
- Rozpočtové opatření č. 7/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 20 000,- Kč 

(jedná se o přijatou dotaci z Libereckého kraje jako odměna za vzorné vedení obecní kroniky 
v krajském kole Vesnice roku 2019). 
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2019  

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



 

- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018 – 2019: 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, 

Horní Branná, příspěvkové organizace.  
 

- Zpráva finančního a kontrolního výboru: kontrolní výbor 9/10 provedl kontrolu plnění 
letošních usnesení ZO – bez pochybení. Finanční výbor 8/10 kontroloval prozatímní 
vyúčtování dotací spolkům. Všechny doklady v souladu se smlouvami o poskytování dotací. 
ZO bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 
 

- Smlouva o nových dodávkách elektrické energie: 

ZO schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Vemex na období 
2020 – 22. 

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

- Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních 
služeb na území ORP Jilemnice: obce ORP Jilemnice se budou spolupodílet na solidárním 
financování sociálních služeb na území ORP Jilemnice. Jejich občané potom budou moci 
těchto služeb využívat (jde o cca 35 sociálních služeb). Příspěvek Horní Branné na rok 2020 
je 90 Kč na občana. Seznamy poskytovaných služeb budou k dispozici na obecních úřadech. 
ZO schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních 
služeb na území ORP Jilemnice. 

ZO schvaluje postup při spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

ZO schvaluje postup aktualizace Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

- Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP 
Jilemnice na rok 2020: 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horní Branná v roce 2020 ve výši 90 Kč/1 
občan městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, IČ: 00275808. Příspěvek 
je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 4. 11. 2019 a je účelově vázaný na 
zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

 

2. Majetkové záležitosti:  
- Přidělení bytu ve Valteřicích v č.p. 149: o byt mají zájem čtyři zájemci . , . 

, .  a . . Byt bude přidělen tajným hlasováním .  8 

hlasů, .  1 hlas, .  1 hlas,  – žádný hlas). 
ZO schvaluje přidělení bytu ve Valteřicích č. p. 149 . 
 

- Zpráva o uplatňování územního plánu obce Horní Branná:  

ZO schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce Horní Branná č. 1/2019. 

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

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 
stavbu č. IZ-12-4000864/VB/01: jde o překládku el. kabelu, která umožní vybudování 
parkoviště na zámeckém nádvoří. 



ZO bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o 
právu provést stavbu č. IZ-12-4000864/VB/01.  

 

3. Různé: 
- Úpravy vyhlášek – administrativní změny: odkazy na nová znění zákonů. Vyhlášky 
budou platné od 1/1 2020. 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za pobyt. 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného.  

ZO schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 2, 3, 4, 5/2019.  
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

- upozornění na přechod na DVB-T2: od 7/1 2020 nebudou na TKR přenášeny kanály ČT 
ve stávajícím formátu, od února budou „končit“ další kanály). Nutnost zakoupení set top boxu 
nebo nové televize. 
- byl zveřejněn záměr na pronájem bývalé prodejny drogerie v hornobranském zámku. 
- dnes proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci mostu u Plátenického domu (doručeny 
celkem tři nabídky, smlouva s vítěznou firmou bude schvalována na dalším ZO). 
- poděkování kronikáři obce p. Jaroslavu Dejmkovi za činnost vykonanou pro obec. Novou 
kronikářkou bude Lenka Vejnarová.  
 

4. Odkup sousoší Nejsvětější trojice u č. p. 111 Horní Branná: pan  chce obci 
prodat sousoší Nejsvětější trojice stojící na jeho pozemku. Navrhuje cenu 50 000 Kč. Pokud 
obec sousoší neodkoupí, prodá ho mimo Horní Brannou. Starosta vyzval k diskuzi nad novým 
umístěním sousoší. 
ZO schvaluje odkup sousoší Nejsvětější trojice 

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

 

 

Jednání započato: 17:10   Jednání zakončeno: 18:20 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Usnesení č. 7/2019 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze 4. listopadu 2019. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2019.  

2. Bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, 
Horní Branná, příspěvkové organizace. 

3. Bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 

4. Schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou Vemex na období 
2020 – 22. 

5. Schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních 
služeb na území ORP Jilemnice. 

6. Schvaluje postup při spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

7. Schvaluje postup aktualizace Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice. 

8. Schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horní Branná v roce 2020 ve výši 90 Kč/1 
občan městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, IČ: 00275808. Příspěvek 
je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 4. 11. 2019 a je účelově vázaný na 
zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

9. Schvaluje přidělení bytu ve Valteřicích č. p. 149 . 
10. Schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce Horní Branná č. 1/2019. 
11. Bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o 

právu provést stavbu č. IZ-12-4000864/VB/01. 

11. Schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 2, 3, 4, 5/2019.  

12. Schvaluje odkup sousoší Nejsvětější trojice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

Vyvěšeno: 
 

Sejmuto: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


