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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. ledna 2014
na OÚ v Horní Branné.
dle listiny přítomných: 6 členů, od 16.30 hodin 8 členů, od 17 hodin 10 členů
+ hosté, omluven Vítězslav Tobolka
Návrhová komise: Luboš Zimmermann, Roman Charouz
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tibor Hájek, Ing. Vlastimil Bien,
Zapisovatel:
Anna Zuzánková

Přítomni:

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.

Program:
1. Finanční záležitosti
Rozpočtová opatření:
Rozpočtová změna č. 16/2013 – zvýšení rozpočtu o částku 4,99 tis. Kč na školení členů SDH.
ZO projednalo předložené rozpočtové opatření č.16/2013 a schvaluje ho.
hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Zápis kontrolního výhoru ze dne 18.9.2013 – viz příloha.
ZO bere předložený zápis na vědomí.
2. Inventarizace majetku:
ZO vyslechlo zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013.
ZO bere předložený zápis na vědomí.
3. Bytové záležitosti:
* Žádost o přidělení bytu v DPS pana Pavla Fialy.
ZO schvaluje přidělení bytu v č.p.3.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
* Prodloužení nájemní smlouvy panu Romanu Grufíkovi v č.p. 1 do 30.4.2014. V případě
nezaplacení dlužné částky nájemného nebude smlouva již prodloužena. Z důvodu neplacení
bude odpojena kabelová televize a internet k 21.1.2014.
ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.4.2014 a odpojení kabelové televize a
internetu z důvodu neplacení.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
4. Různé:
* Přehled kulturních akcí v obci – viz příloha.
* Žádost o změnu územního plánu Ing. L. Víta a pana Karla Matušky z Liberce na zařazení
p.p.č. 1368/1, 1370/1 a 1377 v k.ú. Valteřice do ploch pro výstavbu RD.
ZO nesouhlasí se zařazením výše uvedených pozemků do ploch pro stavění a se změnou
územního plánu.
hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2
* Vlajka pro Tibet – obec se připojuje k akci „Vlajka pro Tibet“ u příležitosti 55. výročí
povstání Tibeťanů proti Čínské okupaci Tibetu.
Dne 10.3.2014 bude vyvěšena vlajka Tibetu.
ZO schvaluje nákup vlajky a její vyvěšení..
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2
* Nabídka firmy WTORPOL na rozmístění kontejnerů na textil (čisté šatstvo). Nájem za 1
kontejner cca 1500,- Kč/ rok.
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ZO nesouhlasí se záměrem rozmístění kontejnerů na textil. Možnost využití bezplatného
odevzdání textilu v Jilemnici nebo ve Vrchlabí, případně využít mobilního sběru Charity
Broumov.
* Starosta seznámil zastupitele s vyhodnocením plánu obnova venkova (POV) za rok 2013 –
viz příloha.
ZO bere na vědomí vyhodnocení plánu POV za rok 2013.

Jednání započato : v 16,00 hod.
Jednání ukončeno: v 18,00 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:

Ing.Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 1/2014
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 20. ledna 2014.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Program jednání.
b) Rozpočtové opatření č. 16/2013.
c) Prodloužení nájmu bytu p. Grufíkovi do 30.4.2014.
d) Přidělení bytu v DPS panu Pavlu Fialovi.
e) Připojení se k výzvě „Pomoc pro Tibet“.

II. n e s c h v a l u j e
- Žádost pana Karla Matušky a Ing. Luboše Víta na změnu územního plánu.

III. bere na vědomí
a) Zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly činnosti OÚ dne 18.9.2013.
b) Zprávu o vyhodnocení akcí zařazených do plánu POV 2013.
c) Zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 24.1.2014
Sejmuto :
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