Usnesení a zápis č. 2/2014 ze 17.2.2014

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 17. února 2014
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

dle listiny přítomných: 11členů + hosté
Ing. Harcuba Jiří, Mgr. Tibor Hájek
Luboš Zimmermann, Jiří Horáček
Anna Zuzánková

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Finanční záležitosti
Návrh rozpočtu na rok 2014. Projednán předložený návrh rozpočtu a požadavky na příspěvek
místních organizací.
2. Plán obnovy venkova na rok 2014 – viz příloha:
ZO návrh projednalo a návrh schvaluje. Viz příloha.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
3. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Šíra za rok 2013
Zprávu podal ředitel Mgr. T. Hájek.
ZO bere zprávu o hospodaření na vědomí.
4. Majetkové záležitosti
* Žádost o odkoupení obecních pozemků u č.p. 212 (Nepolský), 109 (Horáčková)
a 108 (Mašek) v H. Branné. Požadavek byl projednán. Navrženo místní šetření.
ZO navrhuje řešit případným pronájmem z důvodů existence inženýrských sítí.
5. Různé:
* ZO bylo seznámeno s požadavky na výkon funkce ředitele ZŠ a MŠ a možnost vyhlášení
konkurzu. Školská rada ani ČŠI nepodala v termínu do 31.1.2014 zřizovateli žádný podnět
k vyhlášení konkurzu. Zřizovatel souhlasí s vydáním potvrzení ve funkci ředitele
Mgr. Tiboru Hájkovi na zákonem danou dobu 6 let.
* Sjednat schůzku s projektantem dopravního řešení středu obce Ing. Marxem za účelem
dojednání dalšího postupu.
* Požadavek pana Vratislava Hromádko, H. Branná 338, na dodatečné zařazení pozemku
do územního plánu pro výstavbu RD. Po vysvětlení požadavku pana Hromádko a postoje
zřizovatele, tj. MěÚ Jilemnice bylo dohodnuto svolat pracovní schůzi zastupitelstva se
zástupcem Libereckého kraje ( p. Mařan) a stavebním úřadem Jilemnice (p. Mgr. Mečíř).

Jednání započato : v 17,00 hod.
Jednání ukončeno: v 19,30 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ing. Miloslav Martin
starosta

Ověřili:
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Usnesení a zápis č. 2/2014 ze 17.2.2014

U s n e s e n í č. 2/2014
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 17. února 2014.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Plán obnovy venkova na rok 2014.

II. bere na vědomí
a) Zprávu o hospodaření PO ZŠ a MŠ Horní Branná za rok 2013.
b) Potvrzení Mgr. Tibora Hájka do další funkce ředitele PO ZŠ a MŠ J. Šíra na období
v trvání 6 let.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 21.2.2014
Sejmuto :
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