
Usnesení a zápis č. 1/2016 

 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 25. ledna 2016 

na OÚ v Horní Branné. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 11 členů  

Návrhová komise: ing. Jiří Harcuba, Roman Charouz 

Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, Antonín Bien   

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. Finanční záležitosti. 

2. Majetkové záležitosti. 

3. Program obnovy venkova. 

4. Odpadové hospodářství. 

5. Různé. 

6. Diskuse. 

 

Program byl schválen bez připomínek.   

 

1. Finanční záležitosti: 
- rozpočtové opatření č. 14/2015: navýšení rozpočtu obce o částku 44 000 Kč 

(neinvestiční dotace Libereckého kraje určená na úhradu výdajů v DPS Horní Branná)  

- rozpočtové opatření č. 15/2015: navýšení rozpočtu v příjmech o částku 282 600 Kč. 

Obě rozpočtová opatření (v souladu s usnesením č. 8/2015) podepsaná starostou obce 

a předsedkyní finančního výboru. 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14 a 15/2015. 

- stanovení platu neuvolněných zastupitelů: dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb.  

ve znění platném od 1. 1. 2016 došlo k navýšení maximální možné částky  

pro neuvolněné zastupitele bez funkcí (na 576 Kč). Dle usnesení ZO č. 10/2014  

je tato částka snížena na 360 Kč a ZO toto usnesení nemění. 

Plat neuvolněného místostarosty činí dle usnesení ZO č. 3/2015 50% maximální 

možné částky (100 % = 23 775 Kč) dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. v platném 

znění od 1.1.2016 

ZO schvaluje plat neuvolněného místostarosty od 1.2.2016 ve výši 50% z maximální 

částky dané nařízením vlády ČR č. 37/2003 Sb.  

 Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 4. 

 

2. Majetkové záležitosti: 

- Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 

ZO bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 

- žádost o odkoupení části parcely č. 2408/2 k. ú. H. Branná: žádá pan Miloslav 

Kobrle (Kněžmost). ZO nesouhlasí s prodejem. V případě zájmu nabídne obec 

dlouhodobý pronájem pozemku. 

ZO zamítá žádost o odkoupení části parcely č. 2408/2 k. ú. H. Branná. 

 Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 
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3. Program obnovy venkova: 

ZO projednalo vyhodnocení akcí za rok 2015 (viz příloha). 

ZO schvaluje Program obnovy venkova na rok 2016 (viz příloha) a případné podání 

žádostí o dotaci na akce v tomto programu uvedené. 

 Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

4. Různé: 

- územní plán: práce na změně ÚP běží v řádných termínech, jakmile bude zapotřebí, 

sejde se ZO, aby nedocházelo k časovému prodlení. 

- využití sociálního příspěvku a možnost kontroly jeho využití: informaci podala 

paní Iveta Malá (sociální pracovnice DPS Horní Branná): dle zákona o sociálních 

službách rozhoduje o způsobu naložení s příspěvkem pouze jeho příjemce (nemusí 

z něho hradit služby poskytované v DPS).  

- nová pracovní síla v DPS: vzhledem k nárůstu poskytovaných služeb je nutné 

přijmout další pečovatelku do DPS. Nabízí se možnost vytvořit pracovní místo 

dotované úřadem práce. Dnes proběhlo výběrové řízení. Bez výsledku. V nejbližší 

době proběhne další (opět oslovíme zájemce evidované na ÚP). Pokud ani v tomto 

nebude vybrána nová pečovatelka, zřídí obec pracovní místo bez spolupráce s ÚP 

(na vlastní náklady). 

- jednání s hejtmanem o dopravním značení a stavu silnic v obci: na setkání starostů 

s hejtmanem starosta upozornil hejtmana na nedodržený slib KSSLK (nerealizované 

vodorovné dopravní značení v obci a havarijní stav krajských komunikací v naší obci). 

- žádost oddílu tenisu o dotaci: oddíl tenisu žádá obec o spolufinancování 

rekonstrukce tenisové klubovny v souvislosti s možností čerpání dotace od MŠMT. 

Žádost nutno podat do 31. 1. 2016.  Cena projektu 388 000 Kč, podíl oddílu 88 000 

Kč, podíl obce 70 000 Kč. 

ZO schvaluje poskytnutí částky 70 000 Kč tenisovému oddílu na rekonstrukci 

klubovny. 

 Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

5. Diskuse: 

- bez diskusních příspěvků. 

 

 Jednání započato: 17:00 

Jednání ukončeno: 18:45 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek    

 

Ověřili:                                  

 

 

Luboš Zimmermann 

                  starosta     

 

 

 



Usnesení a zápis č. 1/2016 

 

 

 
 

Usnesení č. 1/2016 

Zastupitelstva obce Horní Branná 25. ledna 2015. 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje 
1. Plat neuvolněného místostarosty ve výši 50% z maximální částky dané nařízením  

    vlády ČR č. 37/2003 Sb. v platném znění od 1. 2. 2016. 

2. Program obnovy venkova na rok 2016 (viz příloha) a případné podání žádostí 

    o dotaci na akce v tomto programu uvedené. 

3. Poskytnutí částky 70 000 Kč tenisovému oddílu na rekonstrukci klubovny. 

 

II. bere na vědomí 

1. Rozpočtová opatření č. 14 a 15/2015. 

2. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015. 

 

III. zamítá 
1. Žádost o odkoupení části parcely č. 2408/2 k. ú. H. Branné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno:   29.1.2016             

 

Sejmuto: 


