
Usnesení a zápis č. 6/2016 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 26. září 2016 

v kanceláři Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů 

(řádně omluveni: Mgr. Martina Nyklová, Jiří Horáček, Jiří Dejmek) 

 

Návrhová komise: Andrea Horáková, Antonín Bien 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Bermannová, Roman Charouz 

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek 

 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

 

1. Majetkové záležitosti  

2. Finanční záležitosti. 

3. Různé.  

4. Diskuse. 

 

Program byl schválen bez připomínek.   

 

1. Majetkové záležitosti: 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4095/2016: záměr obce 

realizovat veřejné osvětlení u základní školy (přechod pro chodce) a v hoření části 

Valteřic. Bude-li realizováno, zaplatí obec Libereckému kraji za věcné břemeno částku ve 

výši 9 340 Kč (bez DPH). Smlouva v příloze. 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4095/2016 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby “IV-12-4012271 

Valteřice – p. č. 152, Novotný – VN, TS, NN”: práce související s posílením vysokého a 

nízkého napětí ve Valteřicích probíhaly v loňském roce. Na základě smlouvy uhradí ČEZ 

obci za vzniklé věcné břemeno 9 000 Kč bez DPH.  Smlouva v příloze. Smlouvu o 

smlouvě budoucí schválilo zastupitelstvo obce v říjnu 2014. 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby “IV-12-

4012271 Valteřice – p. č. 152, Novotný – VN, TS, NN” 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  
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2. Finanční záležitosti: 

- Rozpočtové opatření č. 4/2016: zvýšení rozpočtu obce o částku 517 563 Kč. Opatření 

v příloze.  

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Rozpočtové opatření č. 5/2016: neinvestiční dotace Libereckého kraje ve výši 37 000 

Kč na sociální služby v domě s pečovatelskou službou na rok 2017. 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- žádost TJ Sokol Horní Branná o poskytnutí dotace na rekonstrukci tenisové 

kabiny: v lednu zažádal TJ Sokol o dotaci z MŠMT. Dotace nebyla poskytnuta. Proto se 

obrací se žádostí o dotaci ve výši 363  000 Kč (s DPH) na obec. Projektová dokumentace 

připravena. 

ZO schvaluje poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci tenisové klubovny ve výši 

doložených nákladů (maximálně 363 000 Kč s DPH) TJ Sokol Horní Branná. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

– Smlouva o poskytnutí sponzorského daru: firma Devro daruje Mateřské škole 

Valteřice sponzorský dar ve výši 16 000 Kč (příspěvek na pomůcky, hračky) 

ZO schvaluje přijetí sponzorského daru od firmy Devro Mateřské škole Valteřice. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

-  Záměr obce požádat o dotaci na vybavení domu s pečovatelskou službou: v rámci 

vyhlášené výzvy lze získat dotaci např. na schodolezy, vybavení kuchyně domu 

s pečovatelskou službou, modernizaci koupelny, .... Minimální žádost musí být nad 

500 000 Kč. Podíl obce 5%. 

ZO schvaluje záměr podat žádost o dotaci pro dům s pečovatelskou službou. 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

      3. Různé: 

 - přísedící Okresního soudu v Semilech:  

 ZO volí pana Vladimíra Jandu přísedícím Okresního soudu v Semilech. 

Hlasování: pro 6 – proti 1 – zdržel(a) se 1.  

- Úprava křižovatky ve Valteřicích:  14. 9. proběhlo na Ředitelství silnic a dálnic 

Liberec otvírání obálek v rámci výběrového řízení na stavbu „ Valteřice I/14 + chodníky“. 

Nyní na ŘSD probíhá kontrola formální správnosti obálek. Pokud bude vše v pořádku, 

vítězí nabídka M-Silnice s celkovou cenou 12 809 893,- včetně DPH. Podíl naší obce je 

2 621 804,-.  Začátek stavby je 10/2106. Délka stavby 8 měsíců mimo technologickou 

přestávku – zima. Konec stavby max. 22. 9. 2017. 

- Probíhá rekonstrukce bytu v č. p. 301 Horní Branná 

- Probíhá oprava oplocení hřbitovu Valteřice. 

- Přibyly herní prvky na dětských hřištích.  

- V zimě bude udržovaná silnice III/2955 Horní Branná – Vrchlabí přes Kozinec 

- Informace o plánovaném závodě v orientačním běhu -  8. 10. 2016 předpokládaná velmi 

vysoká účast. Cca 700 účastníků. Centrum závodu u fobalového hřiště. Vlastní závod 

bude probíhat v lesích směrem na Martinice. Pořádá oddíl orientačního běhu Jilemnice. 

- 26. 9. 2016 bude zahájena výstava obrazů Jiřího Šlitra a Rudolfa Mejsnara (v zámku). 
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4. Diskuse: 

- opět diskutován nevyhovující stav krajských silnic na území obce 

- připojení internetu optikou nejpozději do konce listopadu 2016 (ošetřeno smluvně). 

 

 

 

 Jednání započato: 17:00 

Jednání ukončeno: 18:10 

 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

 

Ověřili:                                  

Luboš Zimmermann 

              starosta  
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Usnesení č. 6/2016 

Zastupitelstva obce Horní Branná 26. září 2016. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje 

 1. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4095/2016. 

2. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby “IV-12-4012271 

Valteřice – p. č. 152, Novotný – VN, TS, NN”. 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2016. 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2016. 

5. Poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci tenisové klubovny ve výši doložených 

nákladů (maximálně 363 000 Kč s DPH) TJ Sokol Horní Branná. 

6. Přijetí sponzorského daru od firmy Devro Mateřské škole Valteřice. 

7. Záměr podat žádost o dotaci pro dům s pečovatelskou službou. 

 

 

II. volí  

 

 1. Pana Vladimíra Jandu přísedícím Okresního soudu v Semilech. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


