Usnesení a zápis č.1-2020
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. 1. 2020
v zasedací místnosti OÚ Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva, omluven Tomáš Šimůnek
Návrhová komise: Alena Hegrová, Vojtěch Matouš
Ověřovatelé zápisu: Ivana Mašková, Jan Pešina
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.
Program:
1. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci mostu u Plátenického domu.
2. Zrušení bodu č. 9 usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č.8/2019.
3. Sponzorský dar pro ZŠ Horní Branná.
4. Úpravy vyhlášek – administrativní změny.
Starosta navrhl rozšíření bodu různé o bod: Podání žádosti o dotaci na školní a multifunkční
sportoviště.
Program schválen všemi hlasy.
Úkol z minulého zasedání: starosta obce informoval o tom, že 31/12 2019 podepsal, v souladu
s usnesením ZO č. 8/2019, rozpočtové opatření č. 10/2019. Jde o zvýšení rozpočtu obce Horní
Branná o částku 50 000,- Kč (v příjmech i ve výdajích). Prodej starého zařízení CMTS – částka
bude použita na nákup nového zařízení.
1. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci mostu u Plátenického domu: v rámci dotačního
titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku obdržíme za zisk Modré stuhy formou dotace z
MMR 600 000 Kč: nejrozpracovanějším projektem je v současné době rekonstrukce mostu u
Plátenického domu, takže navrhujeme požádat na ni.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci mostu u Plátenického domu ve výši
600 000 Kč v rámci dotačního titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
Hlasování: pro 10– proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Zrušení bodu č. 9 usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č.8/2019:
Z důvodu relevantní připomínky občana Horní Branné vznesené na zastupitelstvu konaném dne
16. 12. 2019 a po konzultaci s Odborem kontroly oddělení přezkoumávání hospodaření obcí
Libereckého kraje starosta obce jako její statutární orgán rozhodl dne 8. 1. 2020 (č. j. 19/2020)
o zrušení bodu č. 9 usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č.8/2019 ze dne 16. 12. 2019.
„9. Schvaluje prodej části pozemků p. p. č. 1209/50 a 1209/11 v k. ú. Valteřice v Krkonoších
panu
Prodej těchto pozemků by nebyl v souladu se správným
hospodařením obce a bude vypracován znalecký posudek hodnoty těchto pozemků. S tím, že
zrušení tohoto usnesení a další případný postup o prodeji bude dále řádně projednán na
nejbližším veřejném zastupitelstvu obce.
ZO schvaluje zrušení bodu č. 9 usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č.8/2019 vydané
starostou obce (č. j. 19/2020).
Hlasování: pro 8– proti 1 – zdržel(a) se 1.
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Další navrhovaný postup v tomto konkrétním případě: pořízení znaleckého posudku na cenu
pozemku, případné znovuvyvěšení záměru prodeje.
Stanovením postupu v podobných případech se bude ZO zabývat na některém z dalších
zasedání.
3. Sponzorský dar pro ZŠ Horní Branná:
Škoda auto, a. s. darovala ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná, přísp. org. 21 500 Kč na
lyžařský kroužek v MŠ Horní Branná (nákup lyží, ...).
ZO schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná, přísp. org. přijetí sponzorského daru od
Škoda auto, a.s. ve výši 21 500 Kč.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
4. Úpravy vyhlášek – administrativní změny:
Níže uvedené vyhlášky prošly kontrolou ministerstva vnitra a je nutné znovu je projednat
(odkazy na nová znění zákonů):
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za pobyt.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.
ZO schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1,2, 3, 4, 5/2020.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
4. Podání žádosti o dotaci na školní a multifunkční sportoviště:
Žádosti na MMR ČR neúspěšně podány v loňském roce. Návrh na opětovné podání.
Celkové náklady, výše dotace, podíl obce by byly v případě schválení následující:
Školní sportoviště Horní Branná – celkové náklady 3,508 mil. Kč, 70 % dotace, tj. 2 455 607
Kč, podíl obce 1 052 404 Kč.
Volnočasové sportoviště – pouze Horní Branná za 2 169 889 Kč, dotace bude 70%, tj. 1 518
922,- Kč podíl obce 650 967,- Kč.
Volnočasové sportoviště – pouze Valteřice za 2 058 265 Kč, dotace bude 70%, tj. 1 440 785,Kč, podíl obce 617 480,- Kč.
Volnočasové sportoviště – Horní Branná + Valteřice cena 4 228 154 Kč, dotace MAX 2 mil,
podíl obce 2 228 154,- Kč.
Navrženo požádat o poskytnutí dotace na výstavbu školního sportoviště v Horní Branné a na
výstavbu volnočasových sportovišť v Horní Branné a ve Valteřicích.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu školního sportoviště v Horní Branné a na
výstavbu volnočasových sportovišť v Horní Branné a ve Valteřicích.
Hlasování: pro 9 – proti 1 – zdržel(a) se 0.
Jednání započato: 17:00
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Jednání zakončeno: 17:35
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstva obce Horní Branná z 20. ledna 2020.

Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci mostu u Plátenického domu ve výši
600 000 Kč v rámci dotačního titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.
2. Schvaluje zrušení bodu č. 9 usnesení Zastupitelstva obce Horní Branná č.8/2019 vydané
starostou obce (č. j. 19/2020).
3. Schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná, přísp. org. přijetí sponzorského daru od
Škoda auto, a.s. ve výši 21 500 Kč.
4. Schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3, 4, 5/2020.
5. Schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu školního sportoviště v Horní Branné a na
výstavbu volnočasových sportovišť v Horní Branné a ve Valteřicích.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 21.1.2020
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

