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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 19. května 2014 

na OÚ v Horní Branné. 

 

Přítomni:                  dle listiny přítomných: 10 členů, + hosté (omluven Ing. Jiří Harcuba)                                                                                     

                                                                       Od 18.30 hodin nepřítomna Mgr. M. Nyklová 

Návrhová komise:    Jaroslav Jiřišta, Mgr. Tibor Hájek  

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Horáček, Ing. Vlastimil Bien 

Zapisovatel:              Anna Zuzánková 

 

      Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

Předložený návrh programu byl doplněn o řešení obsazení učitele pro 1. třídu ZŠ. Upravený 

program byl schválen bez připomínek.                                                                                                                                                     

                                                                  

Program: 

1. Finanční záležitosti: 

    

a) Rozpočtová opatření: 

    * č. 1/2014 – 167 010 Kč - daň z příjmu právnických osob za rok 2013 

    * č. 2/2014 –39 600 Kč  - příspěvek na volby do EP 

    ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 a 2/2014. 

                                  hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

b) Závěrečný účet Obce Horní Branná za rok 2013– viz příloha. 

    ZO schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy  

    pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

    „ bez výhrad“. 

                                 hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

c) Účetní závěrka Obce Horní Branná  za rok 2013 - viz  příloha. 

     ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013. 

 hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

d) Účetní závěrka příspěvkové organizace (dále jen PO) ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná za rok  

    2013  -  viz příloha. 

          ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ J.Šíra Horní Branná za rok 2013. 

                                                        hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

ZO  bere na vědomí  -    Závěrečný účet SO Jilemnicko za rok 2013 

 -    Závěrečný účet Krkonoše SMO za rok 2013. 

 

 2.  Majetkové záležitosti: 

      Schvaluje prodej pozemkových parcel ve vlastnictví obce pod  silnicemi do  vlastnictví    

      Libereckého kraje v dohodnutém rozsahu  za maximální ceny dle  Výměru  Ministerstva  

      financí č. 1/2010– viz příloha.   

ZO pověřuje starostu  prověřit možnost případného nájmu uvedených parcel. 

                                            hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 0 

      T.J. Sokol Horní Branná – žádost o příspěvek  na „Rekonstrukci fotbalového hřiště  

      s přírodním trávníkem „ ve výši 20%  (cca 1,5 mil. Kč) z celkových nákladů ( cca 7,2 mil. Kč). 

ZO projednalo přednesený požadavek. 

 hlasování: pro: 1, proti: 8, zdržel se: 0 
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3. Organizační záležitosti – ZO bylo seznámeno s uchazeči o práci  v nádvorní četě. 

  

4. Různé :   

 

    *  Žádost manželů Hruboňových , H. Branná 168 na zabezpečení místní komunikace.    

        Projednány možnosti řešení (svodidla, zábradlí). J. Horáček zjistí cenu a možnosti  instalace   

        svodidel. 

 

* Výběrové řízení na opravu střechy  MŠ Valteřice. 

ZO se seznámilo s výsledkem výběrového řízení a pověřuje starostu k uzavření smlouvy 

o dílo s vybraným uchazečem – firma Dušan Paulů, Valteřice. 

 

*23.5.2014  - Výstava  „Po stopách Sarajeva 1914“  - organizuje  Krkonošské muzeum  

v Jilemnici. – program viz příloha.    V rámci doprovodného programu proběhne  v 15.00 

položení květin v hrobce rodu  hrabat Harrachů v Horní Branné. 

 

     * 24.5.2014  - Cyklo – pěší výlet  Krajem spisovatele Josefa Šíra – 6. ročník. 

     * Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s umístěním sloupové trafo stanice  na p.p.č. 134 v k.ú. 

  Valteřice a přívodního vedení. (Náhrada za  nepovolenou stavbu kioskové trafostanice „na  

   křižovatce“ . 

     * Žádost ředitele ZŠ o navýšení úvazku učitele pro 1. třídu : 

Dotace v max. výši 125 280,- Kč (včetně zákonných odvodů) bude použita na navýšení 

mzdových prostředků souvisejících s dělením prví třídy v hodinách českého jazyka a 

matematiky ve školním roce 2014/15. Hrazena bude z přeplatku za plyn, který byl usnesením 

č. 4/2014  ponechán na účtu školy. Vyúčtována bude k závěru roku 2014 a ke konci června 

2015. 

  hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 

 

5. Diskuze : 

 

*  Dotaz pana  Martina Jírů na stav zpracování územního plánu.  

           ZO pověřuje starostu  prověřením  stavu zpracování u projektanta a podání zprávy o plnění 

           dohodnutého harmonogramu. 

     * Pan Josef Janata poděkoval za poskytnutou dotaci AVZO Horní Branná na zateplení budovy . 

     

 

 

          Jednání započato : v   18,00 hod. 

          Jednání ukončeno: v   19,30 hod. 

 

 

Zapsala: Anna Zuzánková            Ověřili:                                 Ing. Miloslav Martin 

                                                                                              starosta     
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U s n e s e n í   č. 5/2014 
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 19. května 2014. 

 

Zastupitelstvo obce     

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

       a) Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2014.                                                                 

 b) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy pověřeného  

      kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – bez výhrad.      

 c)  Účetní závěrku Obce Horní Branná za rok 2013. 

 d) Účetní závěrku  příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Šíra Horní Branná za rok 2013.    

       e) Schvaluje prodej pozemkových parcel ve vlastnictví obce pod  silnicemi do  vlastnictví  

           Libereckého kraje v dohodnutém rozsahu za maximální ceny dle Výměru  Ministerstva 

           financí č. 1/2010. 

       f) Účelovou dotaci PO ZŠ Horní Branná na dofinancování platů v max. výši 125 280,- Kč 

           pro školní rok 2014/15.         

                                  

   II.  n e s c h v a l u j e  
 

a) Příspěvek  na „Rekonstrukci fotbalového hřiště s přírodním trávníkem „ ve výši 20%   

    (cca 1,5 mil. Kč) z celkových nákladů ( cca 7,2 mil. Kč) pro TJ Sokol Horní Branná. 

 

III.  b e r e  n a  v ě d o m í   
 

* Závěrečný účet za rok 2013:     a) Krkonoše SMO 

                                                      b) Jilemnicko SO. 

 

  IV.  P o v ě ř u j e 

 
a) Starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na opravu střechy MŠ 

Valteřice. 

 

 

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

                       místostarostka                                                           starosta 

  

 

 

 

 

    
Vyvěšeno : 23.5.2014 

Sejmuto    : 


