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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 17. ledna  2011 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                 dle listiny přítomných 9 členů + hosté, od 18,00 hodin  
                                přítomen Ing. J.Harcuba  - 10 členů,  omluven  Jiří Horáček  
Návrhová komise:   Mgr.Martina Nyklová, Luboš Zimmermann 
Ověřovatelé zápisu: Zdenka Bambulová, Jindřich Hanč 
Zapisovatel:             Anna Zuzánková 
                                                                        
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl schválen bez připomínek. 
Kontrola úkolů z minulého zasedání – informaci podal Ing. Martin. 
 
Program: 
1. Majetkové záležitosti: 
   * Pozemkový fond ČR – nabídka na prodej pozemku  p.p.č. 2845 ( cca 540 m2)  v k.ú. Horní 
      Branná, vyhlašovaná cena 1830,- Kč ( přímý vjezd do lesa v lokalitě Výsplachy). 

ZO nabídku projednalo a schvaluje odkoupení p.p.č. 2845 v k.ú. Horní Branná nabízeného 
k odprodeji ve veřejné soutěži dle §8 zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
                                       hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
2. Inventarizace majetku Obce Horní Branná k 31.12.2010 – viz. inventarizační zápis. 
      ZO projednalo výsledek inventarizace majetku obce Horní Branná k 31.12.2010. 

- dožádat doklad o likvidaci počítače z DPS – KATRO SERVIS spol. s r.o. Semily 
      ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce Horní Branná k 31.12.2010. 

                                 hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
3. Koncept územního plánu obce Horní Branná. 
    *  Ing. Martin  informoval o stavu zpracování, o jednotlivých lokalitách 
        - Ing.Dula – požadavek č. 36 – není spokojen s řešením projektanta, požaduje kontakt na  
           projektanta – požaduje zařazení celé parcely jako stavební 

- Během června bude veřejné projednání s majiteli pozemků a občany, kde budou  
   připomínky řešeny v rámci veřejného projednávání. V současné době je prováděna 
poptávka na zpracování posudku vlivu na životní prostředí (SEA, Natura 2000), které je 
potřebné pro další projektové práce. 

       ZO bere informace o postupu prací na zpracování územní plánu na vědomí. 
 
4. Různé: 
    *  Žádost manželů Michala a Andrey Honců Horní Branná č.p.444 - stavba zahradního domku 
        s pultovou střechou. 
        ZO neschvaluje pultovou střechu, projednat s majiteli sedlovou střechu. 
 
    * Informace o návštěvnosti knihovny v Horní Branné.        viz.příloha 
 
    *  BIO odpady – Svazek měst a obcí Jilemnicko – připravuje projekt na likvidaci BIO odpadu  
                            s možností získání dotace na nákup potřebných zařízení (stroje, nádoby..) 
        ZO předpokládá spolupráci při likvidaci BIO odpadu  s firmou ZEPO, využití hnojiště 
        u Boruka  
        Způsob odvozu – velké kontejnery. 
        ZO bere informaci na vědomí. 



Usnesení a zápis č. 1/2011 ze 17.1.2011 

 2 

    * Centrální kanalizace 
       - proběhlo jednání na stavebním úřadě v Jilemnici za přítomnosti projektantů a zástupců obce 
      - stavební úřad vyžaduje podepsané smlouvy s ČEZ 
      - Dodatek č.3 s firmou Medium Projekt v.o.s. Pardubice o posunu termínů prací na dokončení  
      projektu pro územní řízení na umístění stavby a stavební povolení. 
      ZO nesouhlasí s dalším posunem termínu a s podpisem předloženého návrhu Dodatku č. 3. 
      Zaslat  firmě Medium Projekt v.o.s. Pardubice výzvu  k odstranění nedostatků sepsaných ve 
      Výzvě č.j. PDMUJI 15186/2010/Mř/Přer z 12.10.2010 a  po odstranění těchto závad předat  
      doplněnou dokumentaci do 28.2.2011 na stavební úřad v Jilemnici. Pokud nebude vydáno  
      územní rozhodnutí do 30.6.2011 budou uplatněny sankce dle  uzavřené  smlouvy o dílo. 
 
   *  Zajistit schůzku s panem Neumannem ze SF ŽP ČR ohledně možnosti získání dotace na  
       výstavbu  centrální kanalizace. 
 
   *  Klub žen Horní Branná – žádost o možnost konání schůzek 1x měsíčně v jídelně DPS. 
       Souhlas s bezplatným využitím jídelny. Možné je rovněž po dohodě s ředitelem ZŠ využití  
       klubovny v základní škole. 
 
   *  Pan L. Zimmermann přednesl požadavek na prodloužení  doby svícení veřejného osvětlení do  
       24.00 hod. 
       Svícení bude upraveno  na dobu 1 měsíce a na příštím zasedání znovu projednáno. 
 
 
  Jednání započato:  v 17.00 hod 
  Jednání ukončeno: v19.00 hod 

 
      

 
 

          Zapsala: Zuzánková                                 Ověřili:                           Ing.Miloslav Martin 
                                                                                                                       starosta 
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U s n e s e n í   č. 1/2011 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 17. ledna 2011. 
 
Zastupitelstvo obce 

I.   s c h v a l u j e: 
       a)  Odkoupení p.p.č. 2845v k.ú Horní Branná  nabízeného k odprodeji ve veřejné soutěži  
            dle §8 zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
       b)  Výsledek inventarizace  majetku Obce Horní Branná k 31.12.2010. 
 

II.  bere na vědomí 
a) Informace o postupu prací na zpracování územní plánu. 

b)   Informace o projektu SO Jilemnicko na likvidaci BIO odpadu. 
 
 
     Anna  Z u z á n k o v á                                         Ing. Miloslav  M a r t i n   

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vyvěšeno : 21.1.2011 
     Sejmuto    : 


