Usnesení a zápis č. 3/2015 ze 23. 3. 2015

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 23. března 2015
v klubovně ZŠ Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů
Návrhová komise: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Nyklová, ing. Jiří Harcuba
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. Rozpočet obce na rok 2015
2. Územní plán
3. Různé
4. Diskuse
Program byl schválen bez připomínek.
I.

Rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu vyvěšen v řádném termínu – 14 dní před zasedáním ZO. Během této doby
obec obdržela dotaci od Svazku měst a obcí Krkonoše (5 000 Kč pro Sokol Valteřice –
dotace na pořádání masopustu). Tím se příjmová i výdajová stránka rozpočtu zvyšují na
24 276 759 Kč.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015. (viz příloha)
Hlasování: pro 10 – proti 1 – zdržel(a) se 0.

II.

Územní plán
Po veřejném, projednání, které proběhlo ve čtvrtek 26. 2., požádala obec o vyřazení
speciálních regulativů v ploše Z16 (výška zástavby a % využití pozemků) a o vyřazení
všech plošných regulativů. 19. – 23. 3. proběhlo několik jednání mezi obcí, pořizovatelkou
ÚP a zástupci odborů životního prostředí (kraj, Jilemnice). Výsledkem je ústní příslib
povolení plochy (p. Hromádko) s akceptovatelným výškovým regulativem. Změny
v lokalitě pro motokros jsou neprůchodné, a tudíž bude tato lokalita z návrhu změny ÚP
vyřazena, aby nedošlo k dalšímu blokování možného schválení a vydání ÚP. Ukončení
prací na ÚP záleží na stanoviscích dotčených orgánů ke změnám regulativů a na rychlosti
jejich zapracování do ÚP.

III. Různé
1. prodejna potravin: prodejna bude umístěna v prostorách zámku (naproti škole – dříve
sklad lyží, skladové prostory vedle v části spilky). V minulém týdnu konzultace s Policií
ČR: parkování před prodejnou, příjezd zásobování – předběžný souhlas. Současný stav: na
projektu úpravy vnitřních prostor se pracuje, projekt úpravy prostor před prodejnou
(parkování, chodník) – bude zadán projektantovi.
2. stanovení platu neuvolněného místostarosty: na základě usnesení z listopadu 2014
stanoven do konce března 2015 plat neuvolněného místostarosty na 50% z maxima daného
Nařízením vlády ČR 37/2003 Sb. v platném znění (tedy na 11 069). Zároveň bylo
požadováno předložení výkazu práce (Předložen. ZO nepožaduje jeho pokračování.).
ZO schvaluje plat neuvolněného místostarosty ve výši 50 % z maxima daného Nařízením
vlády ČR 37/2003 Sb. v platném znění s platností od 1. 4. 2015.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
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3. odměňování dalších neuvolněných zastupitelů: od 1. 4. 2015 dochází ke změnám
odměňování zastupitelů. Zastupitelstvo ponechává odměny ve výši schválené v listopadu
2014 (tedy 360 Kč)
4. dopravní situace
- informace o objížďkách (Studenec, Dolní Branná, Kunčice): obec požaduje snížení
maximální rychlosti na objízdné trase obcí na max. 40 km/h po celou délku trasy obcí v
obou směrech a zvýraznění tohoto označení v centru obce u základní školy. Ze směru od
Valteřic je nastaveno omezení pro provoz vozidel nad 3,5 t. V případě zvýšení tohoto
provozu ve směru od Kunčic dodatečně požádáme o omezení pro vozidla nad 3,5 t i v
tomto směru. PČR jsme požádali o častější měření rychlosti vozidel projíždějících obcí –
bude provádět Městská policie Jilemnice. Žádost o obnovu vodorovného dopravního
značení pro tento rok zamítnuta.
- Jeřabák: na základě podnětu občanů jednáno s PČR (získán předběžný souhlas k
posunutí dopravní značky začátek obce o cca 150 m výše a k trvalému umístění dopravní
značky max. rychlost 40 km/hod před hrobkou a u č. p. 301). Přechod pro chodce
v blízkosti hrobky je v současné době nereálný. Zadáno zpracování projektu na rozšíření
pouličního osvětlení v této lokalitě.
- jednání s městkou policií: zdůrazněna prevence. V centru obce dohodnuto, že jeden
strážník se bude věnovat dopravní situaci před školou, druhý okolí hrobky a křižovatky. Ve
Valteřicích jeden strážník na křižovatce, druhý mezi křižovatkou a přechodem.
5. jednání Tauchman –KrVaK- obec: 19. 3. 2015. Nepředložen žádný argument, na jehož
základě by ZO mělo měnit usnesení č. 8/2014. Nadále tedy platí, že „ZO souhlasí se
zamítnutím pojistného plnění z důvodu neprokázání příčinné souvislosti mezi havárií
vodovodního řadu a uplatněnou škodou na nemovitosti (viz posudek). ZO se seznámilo s
odborným posudkem a respektuje jeho závěry.“
6. kontejnery na textil: po podpisu smlouvy budou v obci umístěny dva kontejnery na textil
(zřejmě na začátku dubna, u hasičárny v H. Branné a za prodejnou zmrzliny ve Valteřicích
– vývoz jednou týdně).
7. kontejnery na bio odpad, na komunální odpad: informace o rozmístění již zveřejněna.
8. smlouva o pronájmu veřejných prostranství – pouť: prostory pronajímány paní
Schmiedové za 15 000 Kč.
ZO schvaluje smlouvu o pronájmu veřejných prostranství mezi obcí a paní Schmiedovou.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
9. Prodej pozemků pod silnicemi. Projednáváno již v květnu 2014. Krajská správa silnic
nabízí 40 Kč za m2, obec požaduje maximální ceny dle Výměru MF č. 1/2010 (průměrně
150 Kč za m2). Celkem se jedná o 2418 m2, což je rozdíl v ceně 265 980 Kč. (362 700 Kč
při ceně dle výměru, 96 720 Kč při 40 Kč za m2). ZO nemění své usnesení č. 5/2014 (ZO
„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.“). Diskutována i otázka pronájmu (podklady připraví Nyklová, Hájek)
10. Žádost pana Janaty o odprodej obecního pozemku bude projednána na příštím ZO.
IV.

Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Jednání započato: v 17:00
Jednání ukončeno: v 18:15

Zapsal:
Mgr. Tibor Hájek

Ověřili:
Luboš Zimmermann
starosta
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Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 23. března 2015.

Zastupitelstvo obce
schvaluje
a. rozpočet obce na rok 2015,
b. plat neuvolněného místostarosty ve výši 50 % z maxima daného Nařízením vlády ČR
37/2003 Sb. v platném znění s platností od 1. 4. 2015,
c. smlouvu o pronájmu veřejných prostranství mezi obcí a paní Schmiedovou.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

2015

Luboš Zimmermann
starosta

