
Usnesení a zápis č. 5/2018 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 25. června 2018 

v budově Obecního úřadu Horní Branná. 

 

V úvodu pan Černík upozornil, že bude pořizován zvukový záznam zasedání, s čímž 

zastupitelstvo vyslovilo souhlas. 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Omluveni Jiří Dejmek, 

Antonín Bien. 

Návrhová komise: Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková 

Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, ing. Jiří Harcuba 

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. Finanční záležitosti 

➢ Závěrečný účet obce za rok 2017 

➢ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2017 

➢ Závěrka obce Horní Branná za rok 2017 

➢ Rozpočtová opatření 

 

2. Majetkové záležitosti 

➢ Pronájem skladu na zámeckém nádvoří 

➢ Pronájem Zámecké restaurace 

➢ Darovací smlouva na hřbitov v Horní Branné do majetku obce Horní 

Branná 

 

3. Různé   

➢ Počet zastupitelů pro následující volební období 

➢ Odložení „Snížení energetické náročnosti č. p. 149 ve Valteřicích“ 

➢ Smlouva o dílo „Oprava současného stavu - parkoviště za školou“ 

➢ Směrnice „Spisový a skartační řád“ 

 

4. Diskuse 

  

Program schválen všemi hlasy. 

 

 1. Finanční záležitosti: 

 - Závěrečný účet obce za rok 2017, zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2017, 

 Závěrka obce Horní Branná za rok 2017: viz příloha. Při přezkoumání hospodaření 

 obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 ZO schvaluje celoroční hospodaření  obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně 

 zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

 bez výhrad. 

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

- Účetní závěrka obce Horní Branná za rok 2017: viz příloha.  
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ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.  

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

- Rozpočtová opatření: 

 - rozpočtové opatření č. 3/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 67 000 Kč (dotace 

ministerstva kultury na digitalizaci knihovny v Horní Branné a ve Valteřicích). 

 - rozpočtové opatření č. 4/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 175 000 Kč (dotace 

Krajského úřadu Liberec na restaurování hrobky sv. Kříže). 

- rozpočtové opatření č. 5/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 24 000 Kč (dotace Krajského 

úřadu Liberec na nákup vybavení JPO Horní Branná). 

- rozpočtové opatření č. 6/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 47 900 Kč. Viz příloha.  

ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6/2018. 

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

 

 

2. Majetkové záležitosti: 

- Pronájem skladu na zámeckém nádvoří: 8. 6. 2018 zveřejněn záměr pronájmu. Ten je 

možný od 1. 8. 2018. Zatím jediný zájemce – firma KrVaK. Smlouvu o pronájmu uzavře 

starosta obce. 

- Pronájem Zámecké restaurace: současný nájemce k 31. 7. 2018 vypověděl smlouvu. 

8. 6. 2018 zveřejněn zájem pronájmu. Smlouvu o pronájmu uzavře s případným dalším 

nájemcem starosta obce. 

- Darovací smlouva na hřbitov v Horní Branné do majetku obce Horní Branná: 

Římskokatolická farnost Horní Branná bezplatně převádí do majetku obce Horní Branná 

pozemek hřbitova v Horní Branné, který obec již dlouhou dobu spravuje. 

ZO schvaluje darovací smlouvu na převedení hřbitova v Horní Branné do majetku obce 

Horní Branná. 

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

 

3. Různé: 

- Počet zastupitelů pro následující volební období: volby do obecního zastupitelstva na 

podzim 2018. Navrženo ponechat pro příští volební období počet zastupitelů na 11.              

ZO schvaluje počet 11 zastupitelů pro volební období 2018 až 2022.   

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

- Odložení „Snížení energetické náročnosti č. p. 149 ve Valteřicích“: ve výběrovém 

řízení zvítězila nabídka za 1 625 000 Kč (včetně DPH), na druhém místě nabídka za 

1 907 500 (včetně DPH). Vítěz druhého výběrového řízení odstoupil od podpisu smlouvy 

(z důvodu nedodávky tepelných izolací) a další v pořadí byl výrazně dražší. Proto bylo 

výběrové řízení zrušeno. Bude vypsáno další výběrové řízení – termín realizace: jaro 

2019. 

- Smlouva o dílo „Oprava současného stavu - parkoviště za školou“: ve výběrovém 

řízení osloveno pět firem. Rozpočtovaná cena 811 703 bez DPH. Výběrového řízení se 

zúčastnila pouze jedna firma (nabídková cena 691 993 Kč), se kterou bude podepsána 

smlouva. Realizace do konce srpna 2018.  

ZO schvaluje smlouvu o dílo „Oprava současného stavu - parkoviště za školou“. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

- Směrnice „Spisový a skartační řád“: starosta obce vydal novou vnitřní směrnici 

„Spisový a skartační řád.“ 
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5. Diskuse: 

- poděkování pořadatelům Cyklovýletu „Krajem Josefa Šíra“, Procházky pohádkou 

v Horní Branné, Dětského dne ve Valteřicích a Dne otevřených dveří v základní škole. 

- obec získala 4. místo v soutěži Libereckého kraje Zlatá popelnice (třídění odpadů). 

- p. Černík: na minulém zastupitelstvu diskutováno pronajímání pozemků v majetku obce 

Horní Branná firmě ZEPO, v jakém stavu je tato problematika? V současné době probíhá 

revidování smluv a pozemků (i v souvislosti s pracemi na pozemkových úpravách ve 

Valteřicích). Ceny za pronájem budou upraveny na úroveň cen v regionu obvyklých.  

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 18:05 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                            

  Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 5/2018 

Zastupitelstva obce Horní Branná 25. června 2018. 

 

 

Zastupitelstvo obce  

 

 schvaluje  

 a. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně  zprávy 

 pověřeného kontrolora o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

 bez výhrad. 

b. účetní závěrku obce za rok 2017.  

c. rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6/2018. 

d. darovací smlouvu na převedení hřbitova v Horní Branné do majetku obce Horní 

Branná. 

e. počet 11 zastupitelů pro volební období 2018 až 2022. 

f. smlouvu o dílo „Oprava současného stavu - parkoviště za školou“. 

 

 

 

  

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


