
Usnesení a zápis č. 3/2017 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. března 2017 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů, omluven Jiří Dejmek. 

Návrhová komise: Mgr. Jitka Bermannová, Jiří Horáček. 

Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, Antonín Bien 

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek. 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno všemi hlasy.                                                                                                                                                 

 

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

Program:  

1. Majetkové záležitosti - Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky-odpady  

2. Finanční záležitosti - Sokol Valteřice  

                - Výsledek hospodaření a účetní závěrka ZŠ   

     - Rozpočet obce na rok 2017  

 3. Různé    

 4. Diskuse 

Bez návrhů k doplnění. Program byl schválen všemi hlasy.   

 

1. Majetkové záležitosti: 

- Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky-odpady: záměrem Jilemnicka – 

svazku obcí, jehož je Horní Branná členem, je realizovat veřejnou zakázku na komplexní 

nakládání s odpady.  

ZO schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní 

nakládání s odpady“ v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi Jilemnickem – svazkem obcí jako 

centrálním dodavatelem a obcí Horní Branná. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

2. Finanční záležitosti: 

- Sokol Valteřice: Sokolu Valteřice bude poskytnut mimořádný příspěvek na 

rekonstrukci vodní nádrže, jejího areálu a okolí v majetku Sokola Valteřice a práce s tím 

spojené (projektová dokumentace, …). Příspěvek ve výši 200 000 Kč. Vyúčtování bude 

obci předloženo do konce roku 2017. 

ZO schvaluje mimořádný příspěvek pro T. J. Sokol Valteřice na rekonstrukci vodní 

nádrže, jejího areálu a okolí. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

- Výsledek hospodaření a účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Josefa 

Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizace: 

 Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

 příspěvkové organizace (dále škola) za rok 2016 je 212 596,35 Kč zisku. V souladu s 1. 

 odstavcem §  30 zákona č. 250/200 Sb. přijímá zastupitelstvo obce následující usnesení: 
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 ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, 

 Horní Branná, příspěvkové organizace za rok 2016 ve výši 212 596,35 Kč a jeho 

 převedení do fondu rezerv. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

  

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2016. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

- Rozpočet obce na rok 2017: rozpočet, vyvěšený v řádném termínu, je navrhován jako 

vyrovnaný (příjmy = výdaje = 28 952 954 Kč). Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.  

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

3. Různé: 

- Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova: v rámci této výzvy bude obec žádat o 

dotaci na projekt “Osvětlení přechodů pro chodce na silnici I/14 ve Valteřicích“. 

Rozpočet projektu je 285 941 Kč, žádat budeme o 140 000 Kč. Zbytek bude obec hradit 

ze svých prostředků.  

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 140 000 Kč na projekt „Osvětlení přechodu 

pro chodce na silnici 1/14 ve Valteřicích“ v rámci Programu obnovy venkova. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

4. Diskuse: 

- diskutovány možnosti získání dotace na rekonstrukci vodní nádrže T. J. Sokol Valteřice 

a budoucnost areálu, dále otázky související s likvidací komunálního odpadu a spolupráci 

obcí na této problematice.  

  

 

Jednání započato: 17:00 

Jednání zakončeno: 17:45 

 

 

 Zapsal: Mgr. Tibor Hájek  

  

 

Ověřili:                                                Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 3/2017 

Zastupitelstva obce Horní Branná 20. března 2017. 

 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje  

 1. Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní nakládání 

 s odpady“ v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

 veřejných zakázek, v platném znění, mezi Jilemnickem – svazkem obcí jako centrálním 

 dodavatelem a obcí Horní Branná. 

 

2. Mimořádný příspěvek pro T. J. Sokol Valteřice na rekonstrukci vodní nádrže, jejího 

areálu a okolí. 

 

 3. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

 příspěvkové organizace za rok 2016 ve výši 212 596,35 Kč a jeho  převedení do fondu 

 rezerv. 

 

 4. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

 příspěvkové organizace za rok 2016. 

 

 5. Rozpočet obce na rok 2017. 

 

 6. Podání žádosti o dotaci ve výši 140 000 Kč na projekt „Osvětlení přechodu pro chodce 

 na silnici 1/14 ve Valteřicích“ v rámci Programu obnovy venkova. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

Vyvěšeno:    22.03.2017            

 

Sejmuto: 


