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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 23. února  2015 

na OÚ v Horní Branné. 

 

Přítomni:                  dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů  

Návrhová komise:    Mgr. Martina Nyklová, ing. Jiří Harcuba 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková   

Zapisovatel:              Mgr. Tibor Hájek 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

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

1. Informace a stanovisko obce k regulativům v Územním plánu obce. 

2. Majetkové a finanční záležitost (připomínky žadatelů k dotacím z rozpočtu obce, informace o 

plánovaném rozpočtu obce, zpráva o inventarizaci majetku) 

3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Horní Branná. 

4. Různé. 

(řešení výstavby mostku - žádost paní Hartigové, stanovisko obce k řešení škodní události pana 

Tauchmana, …)        

Program byl schválen bez připomínek.   

                                                                  

1. Informace a stanovisko obce k regulativům v ÚP obce 
- Regulativy výškové regulace zástavby, intenzity využití stavebních pozemků a rozmezí 

výměry pro vymezení stavebních pozemků obsažené v textové části ÚP diskutované na 

minulém zasedání probírány s odborem životního prostředí MěÚ Jilemnice (u některých 

přislíbeno zrušení, omezení, u některých ne). Do veřejného projednávání ÚP, které se koná 

ve čtvrtek 26. 2. 2015 od 15:30 v budově ZŠ Horní Branná, se pokusíme zjistit, jak 

vypadají regulativy v jiných ÚP podobných obcí. Po ukončení veř. projednání se sejdou 

přítomní členové ZO a upřesní další postup jednání, zformulují písemnou připomínku obce 

k regulativům s cílem zrušit co nejvíce regulativů v termínu, který neohrozí schválení ÚP. 

 

2. Majetkové a finanční záležitosti 

- Zpráva o inventarizaci majetku obce 
Přednesla předsedkyně hlavní inventarizační komise Mgr. M. Nyklová. 

ZO bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku obce. 

 

- Rozpočet obce na rok 2015 
Rozpočet se stále detailně připravuje. Zastupitelům bude rozeslán (i se zprávou o hospodaření 

DPS) nejpozději ve čtvrtek 26. 2. 2015. Ve středu 4. 3. 2015 se uskuteční pracovní – neveřejná 

- schůzka pouze na toto téma. Následně musí být návrh rozpočtu vyvěšen minimálně 14 dní 

před dalším ZO. Rozpočet obce musí být schválen do konce března. 

 

 

- Žádosti o dotace z rozpočtu obce 
Po pracovní schůzce zastupitelstva jsou navrhované dotace pro spolky a organizace 

následující: 
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Kompletní verze tabulky v příloze. 

ZO schvaluje celkovou výši dotace z rozpočtu obce pro zájmové spolky a organizace ve 

výši 504 000 Kč. 

     Hlasování: pro 9 – proti 1 – zdržel(a) se 1 

 

TJ Sokol Horní Branná žádá obec o pomoc při řešení problému s plynovým kotlem, který 

neprošel revizí a kdykoli může přestat pracovat (náklady cca 60 000 Kč). V takovém 

případě se představitelé TJ obrátí na obec a situace se bude řešit.   

 

ZO pověřuje starostu vyřizováním žádostí o dotaci pro organizace zdravotně postižených či 

organizacím těmto občanům nápomocným (v max. výši 10 000 Kč pro všechny tyto 

organizace na rok 2015). 

 

3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Horní Branná 
Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2014 je 163 813,64 Kč (kladná čísla způsobená vratkami 

za plyn). Z toho převést 67 157 Kč do běžného rozpočtu školy (zbytek dotace na dělení 

výuky ČJ a M v 1. třídě pro školní rok 2014/15). Zbytek 96 656,64Kč převést do rezervního 

fondu školy. K dnešnímu dni ve fondu rezerv 210 926,57 Kč a v investičním fondu 174 658 

Kč. Návrh čerpat z nich (z rezervního fondu 150 000 Kč a z investičního fondu 110 000 

Kč) na opravy v budovách školy. Ve fondu rezerv zůstane 60 926 Kč, ve fondu investic 

64 658 Kč. 

ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Horní Branná ve výši 

163 813,64 Kč. 

ZO schvaluje převedení 67 157 Kč z výsledku hospodaření ZŠ do běžného rozpočtu školy. 

ZO schvaluje převedení 96 656,64Kč do rezervního fondu školy. 

ZO schvaluje ZŠ čerpání z fondu rezerv (150 000 Kč) a z fondu investic (110 000 Kč) na 

opravy budov školy. 

Hlasování: pro 8 – proti 1 – zdržel(a) se 2 

 

 

Žadatel Požadavek Výše dotace

Myslivecké sdružení

SDH Horní Branná

SDH Valteřice 0

Motosport Valteřice

T.J. Sokol Valteřice

AVZO

Lukostřelecký klub Valteřice

TJ SOKOL Horní Branná

fotbal

tenis 0

tělocvičná jednota

stolní tenis

hokej

biatlon

tělovýchovná jednota

splátka penále

20 000 20 000

50 000 20 000

40 800

20 000 15 000

25 000 25 000

50 000 40 000

16 000 10 000

205 000 130 000

300 000

100 000 80 000

15 000 5 000

50 000 35 000

20 000 18 000

50 000 26 000

80 000

961 800 504 000
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4. Různé 
- Na minulém zasedání ZO p. David připomínkoval stav poškozené lávky přes potok. Lávka 

ve výrobě, v nejbližších dnech dojde k její výměně. 

- Žádost paní Hartigové o opravu mostku přes Sovinku (projednávána na minulém zasedání 

ZO): bude vybudována dřevěná lávka (pouze pro pěší) se zábradlím na jedné straně. Na 

náklady obce (materiál z obecních zásob).  

- Na základě připomínek občanů (malá bezpečnost chodců, lokalita Jařabák) vznesených na 

minulém zasedání proběhlo jednání s KSSLK – posunutí značky začátek obce před 

odbočku na Trhovici by neměl být problém. Občané z této lokality předkládají obci návrh 

řešení úpravy dopravní situace na komunikaci č. III/2936 ). 

ZO pověřuje starostu dalším jednáním o dopravní situaci v lokalitě Jařabák. 

- Obec podala žádost o opravu vodorovného dopravního značení v obci (plánována objížďka 

kvůli opětovné opravě mostu před Martinicemi). 

- Dopis p. Tauchmana (nesouhlas s řešením škodní události způsobené, dle p. Tauchmana, 

havárií obecního vodovodního řadu). ZO již v říjnu 2014 vzalo na vědomí vyjádření 

soudního znalce, že škoda není způsobena obcí, přesto se nebrání dalšímu jednání s firmou 

KrVAK. Zatím stále platí výše zmíněné stanovisko ZO. 

ZO pověřuje starostu jednáním s firmou KrVAK ohledně škodní události na majetku p. 

Tauchmana. 

- Vlajka pro Tibet. Podpora utlačovaného Tibetu. 

ZO schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu (10. 3. 2015). 

- Firma Dimatex navrhuje obci umístění dvou kontejnerů na použitý textil (za každý pro 

obec 750 Kč ročně). Z textilu odloženého do kontejnerů část na recyklaci, část na charitu. 

Vše na náklady firmy. 

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Dimatex. 

- Cesta k Vrbičce – těžba dřeva a poškození cest – v tuto chvíli došlo k zákazu těžby a 

manipulace se dřevem na obecní cestě. Děkujeme M. Hančovi, který cestu hlídá.  

- Ukončením činnosti samoobsluhy v Horní Branné vzniká velký problém. Návrh na zřízení 

prodejny potravin v pivovarské části zámku (vedle drogerie, dřív sklad lyží). Předběžně 

získány nezávazné souhlasy památkářů a krajské hygienické stanice. Nutno zvážit, zda 

zřídíme prodejnu kompletní (i s vybavením) a poté ji pronajmeme, nebo zda pouze 

upravíme prostory, které později pronajmeme (lze oslovit současné zavedené firmy, které 

mají kontakty na dodavatele, … např. COOP). Jednání musí být rychlé, v řádu měsíců. 

ZO pověřuje vedení obce dalším jednáním o zřízení případné prodejny potravin v budově 

zámku. 

 

5. Diskuze 
- Připomínka k práci Městské policie (Mají strážníci pouze stát u přechodů nebo při 

přecházení dětí zastavovat dopravu? Mají být ve Valteřicích na křižovatce aktivnější? …). 

Místostarosta připomínky projedná na schůzce, která se uskuteční tento nebo příští týden. 

     

     

          Jednání započato:  v 17.00 hod. 

          Jednání ukončeno: ve 20:10  

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek     

 

Ověřili:                                  

 

 

Luboš Zimmermann 

                                                                                                  starosta     

   



  Usnesení  a zápis č. 2/2015 ze 23. 2. 2015 

 

 

 
 

U s n e s e n í   č. 2/2015 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 23. února 2015. 

 

 

Zastupitelstvo obce     

I. schvaluje 
- celkovou výši dotace z rozpočtu obce pro zájmové spolky a organizace ve výši 504 000  

Kč, 

- výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Horní Branná ve výši 163 813,64 Kč, 

- převedení 67 157 Kč z výsledku hospodaření ZŠ do běžného rozpočtu školy, 

- převedení 96 656,64Kč do rezervního fondu školy, 

- základní škole čerpání z fondu rezerv (150 000 Kč) a z fondu investic (110 000 Kč) na 

opravy budov školy, 

- vyvěšení vlajky Tibetu (10. 3. 2015). 

 

 

III. bere na vědomí 
zprávu o inventarizaci majetku obce. 

 

IV. pověřuje 
- starostu dalším jednáním o dopravní situaci v lokalitě Jařabák, 

- starostu jednáním s firmou KrVAK ohledně škodní události na majetku p. Tauchmana, 

- starostu podpisem smlouvy s firmou Dimatex, 

- starostu vyřizováním žádostí o dotaci pro organizace zdravotně postižených či organizacím 

těmto občanům nápomocným (v max. výši 10 000 Kč pro všechny tyto organizace na rok 

2015), 

- vedení obce dalším jednáním o zřízení případné prodejny potravin v budově zámku. 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno:               2015 

Sejmuto: 


