Usnesení a zápis č. 5/2017

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 26. května 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů, omluvena Mgr. Martina Nyklová a ing. Jiří
Harcuba.
Návrhová komise: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Horáček, Jiří Dejmek.
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.
1. Finanční záležitosti
• Závěrečný účet obce
• Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2016
• Závěrka Obce Horní Branná za rok 2016
• Rozpočtová opatření
• Mimořádný finanční příspěvek Jilemnicku - svazku obcí
• Žádost římskokatolické církve o finanční příspěvek na restaurování
obrazů „Křížové cesty“
• Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Branná z. s. o finanční
půjčku
2. Majetkové záležitosti
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
• Smlouva o dílo „Snížení energetické náročnosti č. p. 301 v Horní
Branné“
3. Různé.
4. Diskuse.
Bez návrhů k doplnění. Program byl schválen všemi hlasy.
1. Finanční záležitosti:
- Závěrečný účet obce za rok 2016: viz příloha. Při přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně
zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Účetní závěrka obce za rok 2016: viz příloha.
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Rozpočtová opatření:
- rozpočtové opatření č. 2/2017 – navýšení rozpočtu obce o 14 000 Kč (dotace
od KÚ na nákup radiostanic pro jednotku požární ochrany).
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- rozpočtové opatření č. 3/2007 – navýšení rozpočtu obce o 35 000 Kč (dotace
od KÚ na nákup rukavic, bot, … pro jednotku požární ochrany).
- rozpočtové opatření č. 4/2017 – navýšení rozpočtu obce o 147 798 Kč (dotace
od KÚ na restaurování výmalby hrobky s. Kříže).
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2017.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Mimořádný finanční příspěvek Jilemnicku-svazku obcí: svazek obcí zvažuje
odkoupení pozemků v Hrabačově, na kterých by byly vybudovány skladovací a obslužné
objekty pro kompostovací techniku svazku, která je prozatím umístěna na pronajatém
pozemku ve Vítkovicích. Po nákupu pozemku by byl svazek nezávislý na komerčních
subjektech. Každá obec svazku by se na nákupu pozemků podílela mimořádným
členským příspěvkem ve výši 110 Kč na jednoho obyvatele.
Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje mimořádný členský příspěvek Jilemnicku –
svazku obcí za účelem nákup pozemků v katastru Hrabačov (parc. č. 815/1, 815/13,
815/36, 815/37, 816/1 o celkové výměře 16.038m2) ve výši 110,-Kč/ obyvatel.
Mimořádný členský příspěvek bude rozdělen do dvou splátek ve výši 55,-Kč/obyvatel do
konce září 2017 a ve výši 55,-Kč/obyvatel do konce února 2018 a to na základě zaslaného
předpisu k platbě.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- Žádost římskokatolické církve o finanční příspěvek na restaurování obrazů
Křížové cesty: žádost o finanční příspěvek na provedenou 1. etapu restaurování obrazů
Křížové cesty. Celkem bylo restaurováno 5 obrazů a 4 byly vytvořeny nové.
Celková hodnota restaurátorských prací byla 60 400 Kč. Představa o výši příspěvku je
10 000 Kč.
ZO schvaluje finanční příspěvek 10 000 Kč římskokatolické farnosti v Horní Branné na
restaurování obrazů Křížové cesty.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Branná z. s. o finanční půjčku:
v souvislosti s plánovanou výměnou oken a rekonstrukcí sociálního zařízení v budově
kabin žádá Sokol Horní Branná o půjčku ve výši 500 000 Kč. Splácení 6 000,- / měsíc.
Doba splácení 7 let. Možnost mimořádné splátky v průběhu.
ZO schvaluje finanční zápůjčku Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Branná z. s. ve výši
500 000 Kč.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Majetkové záležitosti
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o
právu stavby č. IP-12-4006950/VB2, SM, Horní Branná p. č. 2400/1, Obec – přípojka
NN
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu stavby č. IP-12-4006950/VB2, SM, Horní Branná p.č. 2400/1, Obec –
přípojka NN.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
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- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu stavby č. IV-12-4014620 SM, Horní Branná p. p .č. 464/1, p. Novák v NN
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu stavby č. IV-12-4014620 SM, Horní Branná p. p. č. 464/1, p. Novák
v NN
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o dílo „Snížení energetické náročnosti č. p. 301 v Horní Branné se
společností V-Produkt s.r.r.“: v souvislosti s výše uvedeným projektem proběhlo
výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy. Smlouva o realizaci bude sepsána
s vítěznou firmou, V-Produkt, s. r. o. (realizace prací 90 dní od převzetí staveniště – ve
druhé půlce července). Cena zakázky 2 352 916 Kč. Předpokládaná výše dotace od IROP
855 570 Kč.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti č. p. 301 v Horní
Branné“.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Různé:
- naučná stezka: projekt vybudování naučné stezky „Poznej Horní Brannou – krásu a
tajemství ukryté mezi kopci“ byl doporučen k proplacení dotace. Navržená maximální
dotace je 182 105 Kč (konečná výše dotace bude upravena dle celkových uznatelných
nákladů).
- lipová alej: lipová alej u hřbitova ve Valteřicích byla odborníky z krajského úřadu
shledána velmi zachovalou a bude ošetřena a doplněna (náklady: 80% z dotace, 10% kraj
a 10% obec).
- žádost o změnu místa kompostárny ve Valteřicích: obec bude hledat jiné místo, tak
aby případný zápach již neobtěžoval obyvatele sousedních domů.
- příjezdová cesta ke škole: oprava současného stavu bude realizována v létě.
- stížnost na psa p. Grufíka č. p. 1 Horní Branná.
- Tomáš Hanuš z Valteřic se stal mistrem světa na světovém šampionátu v lukostřelbě
(World Bowhunting Championships 2017) asociace IFAA (International Field Archery
Association) v kategorii dlouhý luk – long bow. Dokázal to navíc s lukem vlastní
konstrukce a výroby Cháron.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč p. Tomáši Hanušovi za
reprezentaci naší obce a země.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
5. Diskuse:
- rekonstrukce Zámecké restaurace je u konce. V závěru měsíce června bude
nainstalováno odsávání a restaurace předána k užívání nájemci.
- upozornění na nevhodné ukládání kalů z čističky odpadních vod firmou ZEPO na
katastru obce. Vedení obce se tímto problémem bude zaobírat.
Jednání započato: 17:00
Jednání zakončeno: 18:50
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 5/2017
Zastupitelstva obce Horní Branná 26. června 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy
pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.
2. Účetní závěrku obce za rok 2016.
3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2017.
4. Mimořádný členský příspěvek Jilemnicku – svazku obcí za účelem nákup pozemků v
katastru Hrabačov (parc. č. 815/1, 815/13, 815/36, 815/37, 816/1 o celkové výměře
16.038m2) ve výši 110,-Kč/ obyvatel. Mimořádný členský příspěvek bude rozdělen do
dvou splátek ve výši 55,-Kč/obyvatel do konce září 2017 a ve výši 55,-Kč/obyvatel do
konce února 2018 a to na základě zaslaného předpisu k platbě.
5. Finanční příspěvek 10 000 Kč římskokatolické farnosti v Horní Branné na restaurování
obrazů Křížové cesty.
6. Finanční zápůjčku Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Branná z. s. ve výši 500 000 Kč.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu stavby č. IP-12-4006950/VB2, SM, Horní Branná p.č. 2400/1, Obec – přípojka NN.
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu stavby č. IV-12-4014620 SM, Horní Branná p. p. č. 464/1, p. Novák v NN.
9. Uzavření smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti č. p. 301 v Horní Branné“ se
společností V-Produkt s.r.o. .
10. Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč p. Tomáši Hanušovi za reprezentaci
naší obce a země.
Mgr. Tibor Hájek
místostarosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

