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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 5. listopadu  2012 

na  Obecním úřadě v Horní Branné. 
 

Přítomni:  dle listiny přítomných 9 členů + hosté  
                                                    (omluven Ing. Jiří Harcuba, Jindřich Hanč)                                                
Návrhová komise   :  Zdenka Bambulová, Jaroslav Jiřišta 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr.Tibor Hájek, Ing.Vlastimil Bien 
Zapisovatel            :  Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl  schválen bez připomínek. 
 
Program: 
1. Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Horní Branné – paní Bedrníková z Měst. 

úřadu Jilemnice podala výklad k předloženým pokynům pro zpracování návrhu. 
ZO předložené pokyny projednalo a schvaluje je. 
                                    hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

2. Rozpočtová opatření : 
* - č.  9/2012 - zvýšení rozpočtu o 280 tis. Kč – dotace na DPS 
   - č.10/2012 - zvýšení rozpočtu o   20 tis. Kč  - dotace na modernizaci těloc. nářadí ZŠ 
   - č.11/2012 - zvýšení rozpočtu o 160 tis. Kč – daň z příjmu právnických osob. 
ZO předložená rozpočtová opatření č .9, 10 a 11/2012 projednalo. 
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11/2012.                                    
        hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
* Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013 – viz.příloha 
 - příjmy 6 400 tis Kč 
 - výdaje 6 400 tis. Kč 
ZO předložené Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013 projednalo. 
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2013.                                                                  
        hlasování: pro 9, proti: 0, zdržel se: 0  

3. Smlouva o nákupu  energií – Ing. Petr Junek seznámil přítomné s výběrem nového 
dodavatele el. energie (firma Amper Market a.s.  - smlouva na dobu neurčitou). 
U této firmy je větší úspora než u končící smlouvy s firmou Centropol Energy a.s. 
Smlouva o nákupu plynu od firmy Vemex, a.s. se uzavírá na 2 roky při pevné ceně plynu. 
ZO nabídky projednalo a schvaluje uzavření smluv na odběr elektrické energie 
s firmou Amper Market a.s. a na odběr plynu s firmou Vemex a.s.. 

                               hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0                    
 

4. Základní škola a mateřská škola Josefa Šíra v Horní Branné: 
     * Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok  2011-2012 – viz příloha. 
      ZO schvaluje předloženou Výroční zprávu Základní a Mateřské školy Josefa Šíra 
      v Horní Branné za rok 2011-2012. 
                                             hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 
     * Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ o částku 103 500 Kč – viz příloha. 
      ZO schvaluje navýšení rozpočtu o částku 103 500 Kč. 
                                             hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 
5. Vnit řní směrnice č. 1/2012 Obce Horní Branná pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu  – viz příloha. 
ZO předložený návrh projednalo a schvaluje Vnitřní směrnici č.1/2012. 

                                hlasování: pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0 
6. Příprava Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Branná o nakládání s komunálním  
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odpadem a o poplatku za komunální odpad. 
ZO se seznámilo s návrhy řešení. Konečné znění vyhlášky bude projednáno na prosincovém 
zasedání. 

7. Různé: 
*  AKTIV Opava s.r.o. žádá o povolení užívání obecního znaku pro  vytvoření sběratelské  
    kolekce. 
ZO schvaluje užívání obecního znaku. 
                               hlasování: pro : 9, proti: 0, zdržel se: 0 
*  Vyučování etické výchovy ve škole – předáno Mgr. Tiboru Hájkovi. 
*  Žádost pana Pavla Raddy, Horní Branná – povolení sklonu střechy 30o na novostavbě RD 
    v k.ú. Horní Branná. 
    ZO schvaluje navržený sklon střechy na RD. 
                             hlasování: pro: 8, proti: o, zdržel se: 1 
* Kiosek Valteřice – nový zájemce o pronájem prostor. Prošetřit stávající smlouvy. 
* DPS Horní Branná : 
  * Havlová Jiřina, Vrchlabí – žádost  o pronájem bytu po paní Hromasové. 
     ZO schvaluje přidělení bytu paní Jiřině Havlové Vrchlabí od 1.12.2012. 
                                      hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  *  Ing.Martin podal informace o změně domovníka -  pan Petr Tryzna. 
      ZO bere na vědomí jednání s panem Petrem Tryznou. 
* Výběrové řízení pro nákup požárního vozidla pro  JPO Obce Horní Branná. 
   Informace podal A. Bien, přihlášeny 4 firmy, na 1.místě byla vyhodnocena firma ZHT  
  Group Hranice. 
   ZO souhlasí s výběrem dodavatele vozidla – firma  ZHT Group Hranice dle výběrového  
   řízení. 
                                       hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 
Jednání započato:    v 17,00 hod 
Jednání ukončeno: ve 20,30 hod 

 
 
 
    Zapsala: Anna Zuzánková                        Ověřili:                        Ing. Miloslav Martin 
                                                                                                                    starosta                                                       

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení a zápis č. 8/2012 z 5.11.2012 

 3 

 

 
U s n e s e n í   č. 8/2012 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 5. listopadu 2012. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

I.   s c h v a l u j e: 
 

a) Pokyny pro zpracování Návrhu územního plánu Horní Branné. 
 
b) Rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11/2012. 
 
c) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013. 
 
d) Změnu dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku el. energie (Amper Market a.s.)  a 

smlouvu  na dodávku plynu (firma Vemex a.s.). 
 

e) Navýšení rozpočtu pro ZŠaMŠ Josefa Šíra  o 103500,- Kč. 
 

f) Výroční zprávu ZŠaMŠ Josefa Šíra za školní rok 2011-2012.  
 

g) Vnitřní směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 

h) Použití znaku obce firmě AKTIV Opava s.r.o.  pro vytvoření sběratelské kolekce. 
 

i) Sklon střech na rodinném domku – Pavel Radda, k.ú. Horní Branná. 
 

j) Přidělení bytu v DPS paní Jiřině Havlové z Vrchlabí. 
 

k) Výběr dodavatele vozidla pro JPO obce Horní Branná – firma  ZHT Group Hranice dle   
výběrového řízení. 

 
 
 

 
    Anna  Z u z á n k o v á                                         Ing. Miloslav  M a r t i n   

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 

 
 
 
 
   Vyvěšeno : 8.11.2012 
   Sejmuto    : 


