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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 15. dubna 2013
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

dle listiny přítomných 11 členů + hosté
Mgr.Tibor Hájek, Ing.Vlastimil Bien
Zdenka Bambulová, Jaroslav Jiřišta
Anna Zuzánková

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Navržený program byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Rozpočtová opatření:
- č.1/2013 zvýšení příjmů a výdajů (daň z příjmů právnických osob) o částku 316 920 Kč
- č.2/2013 zvýšení příjmů a výdajů o částku 110 400 Kč (dotace na projekt kanalizace).
ZO projednalo předložená rozpočtová opatření.
ZO schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 a 2/2013.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
2. DPS - informace o provozu
- sociální pracovník
Zápis z kontroly KÚ Libereckého kraje – odstranění zjištěných závad do září 2012 bylo
provedeno.
Bc. Pavla Doubková – sociální pracovnice (nástup do DPS 1.3.2012 na částečný úvazek)
vysvětlila přítomným náplň své práce, kterou vykonává na základě zákona č.108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Pan Jindřich Hanč vznesl požadavek na nové výběrové řízení vedoucí DPS a to na dobu
určitou.
Po delší diskuzi byla dojednána pracovní schůzka členů zastupitelstva k této otázce.
* byt domovníka – provedena oprava bytu (koupelna, kuchyň, rozvody vody).
Byt přidělen panu Petru Trýznovi. Smlouva na dobu určitou 1 rok.
ZO přiděluje byt domovníka panu Petru Trýznovi od 1.5.2013.
hlasování: pro 11, proti: 0, zdržel se: 0
3. Majetkové záležitosti:
* Výzva KÚ Libereckého kraje na výkup pozemků pod silnicemi II. a III .třídy.
ZO výzvu projednalo a požaduje podání žádosti na vypořádání pozemků pod silnicemi dle
seznamu parcel.
ZO schvaluje podání žádosti na výkup pozemků.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
* Návrh smlouvy na vykoupení přístupové komunikace ke hřbitovu ve Valteřicích,
cena 50 Kč/m2.
* Návrh směnné smlouvy – vypořádání pozemků u č.p. 75 manželé Haklovi, cena 50 Kč/m2.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
4. Dotace, smlouvy, poptávky – informace o podaných žádostech:
* SDH hasičské auto –předpoklad dodání do 30.4.2013 – dotace 900 tis. Kč (odsouhlaseno).
* Zednické práce v suterénu č.p. 1 - dotace KÚ Libereckého kraje – 250 tis. Kč (podáno).
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* Výběrové řízení na expozici „Život pod horami“ – 900 tis. Kč (odsouhlaseno).
* Zateplení a výměna oken ZŠ Horní Branná (odsouhlaseno).
* Zateplení a výměna oken MŠ Horní Branná (podána žádost).
5. Svoz odpadů:
* Svoz objemného odpadu – rozpis s umístěním kontejnerů bude doručen do všech
domácností.
* Nebezpečný odpad – svoz se uskuteční v neděli 28. dubna 2013 od 13,00 hodin.
* Obecní vyhláška na svoz bioodpadu – předložen návrh vyhlášky.
5. Různé:
* Seznam nezpevněných místních komunikací (s fotografiemi) byl rozeslán zastupitelům.
* Žádost pana V.Hromádky na výstavbu RD – do veřejného projednávání ÚPD.
a/ ZO požaduje zařazení plochy Z 73/A k výstavbě RD do ÚPD.
b/ ZO požaduje zařazení plochy motokrosu z důvodu veřejného zájmu pro motokrosový
sport – lokalita Z49 OS.
hlasování: pro: 11, proti: 0 , zdržel se: 0

Jednání započato: v 17,00 hod.
Jednání ukončeno: v 20,00 hod.
Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:
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Ing.Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 4/2013
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 15. dubna 2013.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2013.
b) Přidělení bytu panu Petru Trýznovi v DPS (domovník) včetně uzavření smlouvy
o poskytování domovnických prací.
c) Podání žádosti na převod pozemků pod silnicemi II.a III. tř. v majetku obce na KÚ
libereckého kraje.

II. p o ž a d u j e
a) Zařazení plochy Z 73/A k výstavbě RD do ÚP Horní Branná.
b) Zařazení plochy motokrosu v rámci veřejného zájmu pro motokrosový
sport – lokalita Z 49 OS do ÚP Horní Branná.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 19.4.2013
Sejmuto :
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