
Usnesení a zápis č. 1/2021 

 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 15. 2. 2021 

v budově OÚ Horní Branná. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: R. Šťásek, T. Šimůnek 

Návrhová komise: A. Hegrová, R. Charouz 

Ověřovatelé zápisu: I. Mašková, L. Šulanová 

Zapisovatel: T. Hájek 

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy. 

 

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

doplnění. 

1. Rozpočtová opatření č. 10 – 14/2020. 

2. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2021. 

3. Hospodaření a účetní závěrka školy za rok 2020. 

4. Inventarizace majetku. 

5. Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru. 

6. Ceník věcných břemen. 

7. Smlouvy: 

- Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. j. OLP/3903/2020. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-4018912/VB/6. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IE-12-4006859/VB/3. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4017919/VB/1. 

- Prodej části pozemku p. č. 1864/15 v k. ú. Horní Branná (18m2 + kupní smlouva 

E617-S-5081/2020. 

- Projednání prodeje části pozemku p.p.č.1949/20 k.ú. Horní Branná  

- Smlouva o zápůjčce pro Jilemnicko  - svazek obcí 

8. Různé – příspěvek na vytištění knihy „Toulky podkrkonošskou minulostí“, Bezpečnostní 

zpráva PČR za rok 2020 .… 

9. Diskuze. 

 

Program schválen všemi hlasy. 

 

 

 

1. Rozpočtová opatření č. 10 – 14/2020: v souladu s usnesením č. 9/2020 byla vedením obce 

schválena tato rozpočtová opatření: 

- 10/2020: zvýšení rozpočtu obce o částku 8 400,- Kč (dotace z rozpočtu Libereckého kraje – 

hasiči), 

- 11/2020: zvýšení rozpočtu obce o částku 115 000,- Kč (dotace z MPSV na sociální služby – 

DPS), 

- 12/2020: zvýšení rozpočtu obce o částku 600 000,- Kč (dotace z MMR – za zisk modré stuhy 

v soutěži Vesnice roku), 

- 13/2020: zvýšení rozpočtu obce o částku 265 418,34 Kč (dotace z MF – použito na 

rekonstrukci podlah a ochranný nátěr půdy v MŠ H. Branná), 

- 14/2020: zvýšení rozpočtu obce o částku 48 900,- (prodej pozemku 1209/100 a st. P. 419 v k. 

ú. Valteřice). 

  

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 – 14/2020. 
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V souvislosti s rozpočtovými opatřeními, která navyšují rozpočet obce (příjmy dotací, 

průtokových dotací, …) navrhována, aby schvalování těchto oaptření bylo v kompetenci 

starosty obce. Ostatní rozpočtová opatření budou i nadále schvalována zastupitelstvem obce. 

ZO pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření, která navyšují rozpočet obce 

o dotace, průtokové dotace. 

 

Hlasování: pro 9  – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

 

2. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2021: v letošním roce spolky žádají o 

částku 544 526,- Kč 

 

Celkem 

projekty 

Podíl 

obce 

Podíl 

žadatele Na co žádají 

AVZO 20 000 16 000 4 000 provoz budovy - elektřina 

Myslivecký spol. 41 865 30000 11865 nájem honitby, nafta 

Motosport Valt. 48000 17150 30850 startovné, pneumatiky, brýle, pohonné hmoty, … 

ARNI - lukostřelci 30 000 22500 7500 startovné, terče, 3D terče, šípy 

Tělových. j. HB 160 000 64 000 96000 elektřina 

Oddíl kopané 252 000 151 200 100 800 

zazimování, náčiní, poplatky, soutěže, písek,  

hnojivo, údržba a regenerace hřiště,  

mládežnické soutěže 

Biatlon 0 0 0   

Tenisový oddíl 22 120 17 696 4 424 antuka, míče, síť, akce pro děti 

Hokejový oddíl 75 850 38 680 37 170 hrabla, fukar, údržba - materiál, jímka 

Tělocvič. j. HB 263 000 107 800 155200 malování, plyn 

Stolní tenis 7 500 6 000 1500 poplatky, startovné, míčky, lepidlo, síťky 

SDH HB 35500 17750 17750 židle, opravy překážek 

TJ Sokol Valteřice 65 000 52 000 13 000 

energie, oprava a údržba vany, 

projekt WC na koupališti 

SDH Valteřice 7 500 3 750 3 750 dětský den 

 1 028 335 544 526 483 809  
 

 

Dotace bude spolkům poskytnuta pouze na položky uváděné v žádostech, v míře spoluúčasti, 

o kterou spolky požádaly. 

Navrženo hlasovat o všech žádostech společně, t. j. o částce 544 526,- Kč. 

 

ZO schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 pro dobrovolné spolky v celkové výši 

544 526,- Kč. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

3. Hospodaření a účetní závěrka školy za rok 2020: Výsledek hospodaření Základní školy 

a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizace (dále škola) za rok 2020 

je 137 084,89 Kč zisku (úspory související s uzavřením školy kvůli epidemii koronaviru – 

energie, neuskutečněné nákupy). 

Hlavní kniha analytické evidence (soupis všech účetních položek roku 2020 za všechny 

organizační části školy) je zastupitelům k dispozici.   

Navrhováno následující usnesení: 
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ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši 137 084, 89 Kč zisku a jeho převedení do 

fondu rezerv. 

Hlasování: pro  8 – proti 0 – zdržel(a) se 1 . 

 

 

Stav fondů k 31. 12. 2020 

- fond rezerv: 200 008,85 Kč 

- fond investic: 52 021, 30 Kč 

Součet stavu fondů a výsledku hospodaření = 389 115,04 Kč 

Plánované opravy a údržba budov  

- ZŠ – malování – stará budova přízemí (tři třídy, chodba, jedno WC), kuchyň. Oprava 

marmolitového soklu (nová budova směrem k silnici). 

- MŠ Horní Branná –malování chodby (třída přízemí, kancelář + opravy po havárii) 

Náklady na výše uvedené činí dle nabídek 205 000,-  Kč (mohou se objevit vícepráce, nebo 

nastat komplikace a částka může stoupnout). Vzhledem k výše uváděné „naspořené“ částce 

389 115,04 Kč, navrhováno hradit část těchto prací právě z fondů a výsledku hospodaření.  

 

ZO povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

 

Hlasování: pro  8 – proti 0 – zdržel(a) se 1 . 

 

Zároveň ZO projednalo i účetní závěrku školy za rok 2020. 

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

příspěvkové organizace za rok 2020.  

Hlasování: pro  8 – proti 0 – zdržel(a) se 1 . 

 

 

4. Inventarizace majetku: Text zprávy o inventarizaci majetku za rok 2020 je přílohou 

zápisu.  

Inventura byla zahájena dne   18. 12. 2020     

                           skončena dne  15. 1. 2021 

Zůstatky na účtech  

 - Komerční banka: 2 994 490,66 Kč 

 - Česká spořitelna: 31 289 408, 64 Kč 

 - Česká národní banka: 265 716,50 Kč 

K dnešnímu dni dluhy vůči obci celkem 28 188,- Kč (sepsán a dodržován splátkový 

kalendář.) 

 ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2020. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

5. Výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru: 

- finanční výbor: kontrola proběhla 26. 11. 2020 bez zjištění pochybení. 

- kontrolní výbor: kontrola proběhla 18. 12. 2020 bez zjištění pochybení. 

ZO bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 

 

V minulém týdnu proběha kontrola hospodaření obce z krajského úřadu. Výsledek zatím není 

znám. 
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6. Ceník věcných břemen: navrhováno zpoplatnění věcných břemen dle následujících cen: 

• 200,- Kč/bm podzemních i nadzemních liniových vedení, minimálně však 2 000,- Kč,  

• 5 000,- Kč za stavbu na pozemku (např. sloup, rozvodná skříň, šachta, pilíř apod.).  

Výše úhrad je stanovena bez DPH.  

Pokud bude žadatelem o zřízení věcného břemene fyzická osoba mající trvalý pobyt v obci 

Horní Branná, násobí se sazba koeficientem 0,5. 

 

Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda a kanalizace v jednom výkopu), 

násobí se sazba počtem oprávnění samostatných věcných břemen. 

ZO schvaluje Ceník úhrad za zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví 

obce Horní Branná. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

7. Smlouvy: 

- Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. j. OLP/3903/2020: Liberecký kraj daruje obci Horní 

Branná část p. p. č. 2980 v k. ú. Horní Branná (pozemek pod budoucími chodníky u silnice 

III/2955). 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OLP/3903/2020 a pověřuje starostu 

obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí 

nebo bude ve prospěch obce. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-4018912/VB/6: smlouva 

mezi firmou ČEZ a obcí Horní Branná (pokládka 114 metrů kabelového vedení vysokého 

napětí; pozemky 2349/2, 3483, 241/4, 2403 v k. ú. Horní Branná). Cena dle ceníku věcných 

břemen: 22 800,- Kč. 

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-4018912/VB/6 a 

pověřuje starostu obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí nebo bude ve prospěch obce. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IE-12-4006859/VB/3: smlouva 

mezi firmou ČEZ a obcí Horní Branná (pokládka 1048 metrů kabelového vedení nízkého 

napětí; pozemky 1295/1-3, 1297/1, 1299/1, 1204/1, 1209/10, 1203/3, 1313/2, 645/2, 1206/1, 

1208/2, 1209/3, 1202, 1206/2 v k. ú. Valteřice v Krkonoších). Cena dle ceníku věcných 

břemen: 209 600,- Kč. 

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IE-12-4006859/VB/3 a 

pověřuje starostu obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí nebo bude ve prospěch obce. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4017919/VB/1: smlouva mezi firmou ČEZ a 

obcí Horní Branná. Smlouva o smlouvě budoucí již schválena 25. 9. 2019 za cenu 12 100,- 

Kč). 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4017919/VB/1. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Prodej části pozemku p. č. 1864/15 v k. ú. Horní Branná (18 m2 + kupní smlouva E617-S-

5081/2020): smlouva, v  níž obec Horní Branná prodává Správě železnic 18 m2  pozemku 

1864/15 v k. ú Horní Branná – ostatní plocha, dráha. Cena 2 700,- Kč bez DPH. 
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ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1864/15 v k. ú. Horní Branná a kupní smlouvu  E617-S-

5081/2020. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Projednání prodeje části pozemku p.p.č.1949/20 k.ú. Horní Branná: na obec doručena žádost 

o odkoupení výše uvedeného pozemku (cesta). Navrženo pozemek neprodávat a začít jednání 

o odkoupení další části pozemku (aby byla cesta spojena) do vlastnictví obce. 

ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.p.č.1949/20 k.ú. Horní Branná. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Smlouva o zápůjčce pro Jilemnicko  - svazek obcí: Jilemnicko – svazek obcí požádalo obec 

Horní Branná o zápůjčku 450 073,07 Kč. Tuto částu svazek použije na nákup popelnic na 

tříděný odpad pro systém „door to door“ pro obyvatele Horní Branné. Svazek obci zápůjčku 

vrátí do deseti dnů po obdržení- proplacení dotace na projekt „Jilemnicko – Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“. 

ZO schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro Jilemnicko – svazek obcí. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

8. Různé: 

 – příspěvek na vytištění knihy „Toulky podkrkonošskou minulostí“: žádost nakladatelství 

Green Mango (Vrchlabí) o příspěvek ve výši 20 000,- Kč na vytištění knihy „Toulky 

podkrkonošskou minulostí“, ve které je i kapitola o dějinách Horní Branné a Valteřic. 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 20 000,- Kč na vytištění knihy „Toulky podkrkonošskou 

minulostí“. 

Hlasování: pro 9   – proti 0 – zdržel(a) se . 

 

- Bezpečnostní zpráva PČR za rok 2020: za rok 2020 v obci evidováno a prošetřováno 21 

trestných činů a 50 přestupků. K meziročnímu nárůstu došlo u trestných činů (z 9 v roce 2019 

na 21 v roce 2020), počet přestupků je stejný. 

ZO bere na vědomí Bezpečnostní zprávu pro obec Horní Branná za rok 2020. 

 

9. Diskuze: 

V souvislosti se smlouvou o zápůjče pro Svazek obcí Jilemnicko vyjádřil pan M. Hrubý 

názor, že starosta obce, který je současně v dozorčí radě firmy EKO Jilemnicko, je ve střetu 

zájmů. Dále zpochybnil smysl společného odpadového podnikání Svazku obcí Jilemnicko.  

K uváděné finanční výhodnosti změny svozové firmy se pan Hrubý dotazoval, zda byly 

osloveny firmy zabývající se svozem odpadu, aby podaly svou nabídku. Pan Hrubý také 

vyzval zastupitele, aby se seznámili se Zakladatelskou listinou společnosti s ručením 

omezeným“ společnosti EKO Jilemnicko. 

Starosta obce v odpovědi uvedl, že 

- v dozorčí radě firmy EKO Jilemnicko vždy bude hájit zájmy Svazku a jeho obcí. 

- firma vznikla proto, aby obce mohly ovlivňovat hospodaření s odpadem = mít vliv na ceny. 

Obec má ve firmě obchodní podíl. 

- Svazek již dvakrát oslovil svozové firmy k podání nabídky. Vždy se přihlásil pouze Marius 

Pedersen. 

- členství v dozorčí radě firmy není spajto s funkcí ve vedení obce Tím byl zodpovězen i 

dotaz paní L. Hrubé. 

 

Dále diskutováno zavedení popelnic „door to door“ do obce (kolem poloviny roku).  
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Pan V. Janďourek dotazoval, zda probíhají jednání s firmou Marius Pedersen. Probíhají, pro 

letošní rok dosaženo nezvýšení ceny za svoz. 

 

V následné diskuzi odpovídáno především na dotazy p. Hrubého a p. Janďourka: 

- v současné době obec za likvidaci odpadů (všech, ne pouze komunálního) doplácí na 

jednoho občana cca 270,- Kč. 

- firmě Marius Pedersen platíme 1250,- Kč za tunu odvezeného směsného komunálního opadu 

a 11 470,- Kč za nájezd svozového vozu do obce. Za loňský rok vyvezeno z obce 301 tun 

směsného komunálního odpadu. 

-dále byla v diskuzi požadována kalkulace nákladů na odpady. Starosta obce ji na zasedání 

ZO předloží, pokud ho tím zastupitelé pověří. 

 

Pan Hrubý dále uvedl, že obec nevýhodně prodává své pozemky, že se v tomto směru chová 

nehospodárně. Starosta odpověděl, že ceny všech prodaných, pronajatých pozemků byly 

schváleny zastupitelstvem, v jehož pravomoci je určit jejich cenu.  

 

Pan Janďourek se dotazoval na  

- stav prací na chodnících do Valteřic: v současné době ve většině předpokládaných 

sporných míst získán ústní souhlas majitelů dotčených pozemků a dále pokračují 

projekční práce.  

- stav příprav multifunkčních sportovišť: smlouvy podepsány, dotace přidělena. Dnes 

proběhla schůzka se stavební firmou, s technickým dozorem. Realizace má dle 

smlouvy začít v únoru (ve smlouvě je i klauzule o posunutí začátku stavby kvůli 

klimatickým podmínkám). 

- proč jdou práce na multifunkčním hřišti rychleji než příprava chodníků: sportoviště 

leží pouze na obecním majetku a nepodléhají, narozdíl od chodníků, stavebnímu 

povolení. 

 

Chodníky v centru Horní Branné: je vypsáno výběrové řízení dle zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

 

 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 19:07 

Zapsal: Tibor Hájek   

Ověřily:              Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 1/2021 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 15. února 2021. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 – 14/2020. 

2. Pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření, která navyšují rozpočet obce o 

dotace, průtokové dotace. 

3. Schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 pro dobrovolné spolky v celkové výši 

544 526,- Kč. 

4. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši 137 084, 89 Kč zisku a jeho převedení do 

fondu rezerv. 

5. Povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

6. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2020.  

7. Schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2020. 

8. Bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 

9. Schvaluje Ceník úhrad za zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví 

obce Horní Branná. 

10. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OLP/3903/2020 a pověřuje starostu 

obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí 

nebo bude ve prospěch obce. 

11. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IV-12-4018912/VB/6 a 

pověřuje starostu obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí nebo bude ve prospěch obce. 

12. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IE-12-4006859/VB/3 a 

pověřuje starostu obce podpisem výsledné smlouvy, pokud tato bude v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí nebo bude ve prospěch obce. 

13. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4017919/VB/1. 

14. Schvaluje prodej pozemku p. č. 1864/15 v k. ú. Horní Branná a kupní smlouvu  E617-S-

5081/2020. 

15. Nesouhlasí s prodejem části pozemku p.p.č.1949/20 k.ú. Horní Branná. 

16. Schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro Jilemnicko – svazek obcí. 

17. Schvaluje příspěvek ve výši 20 000,- Kč na vytištění knihy „Toulky podkrkonošskou 

minulostí“. 

18. Bere navědomí Bezpečnostní zprávu pro obec Horní Branná za rok 2020. 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

Vyvěšeno:  19.2.2021 

Sejmuto: 


