Usnesení a zápis č. 1/2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 28. 1. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny (Harcubová, Šťásek ohlášen pozdní
příchod)
Návrhová komise: Ivana Mašková, Jan Pešina
Ověřovatelé zápisu: Jiří Harcuba, Tomáš Šimůnek
Zapisovatel: Tibor Hájek.
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Starosta obce navrhl rozšíření programu o bod “Bezplatné převedení hřbitova Valteřice do
majetku obce Horní Branná” a “Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2019”.
17:07 – příchod L. Šulanové.
Program:
1. Finanční záležitosti
➢ Rozpočtová opatření do konce roku 2018
➢ Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 - 2021
➢ Sponzorský dar pro DPS.
2. Majetkové záležitosti
➢ Inventarizace majetku
➢ Plán rozvoje obce 2018 – 2028 (doplnění)
➢ Multifunkční sportoviště pro veřejnost
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Biskupství
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-124017477/VB ČEZ - Eliprom
➢ Smlouva o spolupráci Liberecký kraj – příprava projektu rekonstrukce
silnice III/2955 + chodníky
3. Různé
➢ Zprávy výborů
➢ Vlajka pro Tibet
4. Diskuse
Program, včetně rozšíření, schválen všemi hlasy.
V úvodu zasedání starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že bylo (v souladu s usnesením č.
8/2018) zadáno vypracování zprávy o uplatňování Územního plánu obce Horní Branná a že
v kanceláři obecního úřadu lze ode dneška platit i prostřednictvím platebního terminálu.
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1. Finanční záležitosti:
- Rozpočtová opatření do konce roku 2018: v období od 27. 11. do 31. 12. 2018 nebylo přijato
žádné rozpočtové opatření.
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 – 2021: viz příloha.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 – 2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
17:10 – příchod R. Šťáska, zastupitelstvo je kompletní.
- Sponzorský dar pro DPS: společnost Pardubická CZ poskytla domu s pečovatelskou službou
sponzorský dar ve výši 5 000 Kč (na pohybové aktivity seniorů v DPS) a p. Martin Jírů 15 000
Kč (na nákup elektrokola pro DPS).
ZO schvaluje přijetí sponzorských darů ve výši 5 000 Kč od společnosti Pardubická CZ a 15 000
Kč od p. Martina Jírů pro Dům s pečovatelskou službou v Horní Branné.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Majetkové záležitosti:
- Inventarizace majetku: text zprávy o inventarizaci majetku za rok 2018 je přílohou zápisu.
ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2018.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Plán rozvoje obce 2018 – 2028 (doplnění): vzhledem k množství návrhů na doplnění plánu se
tento bod přesouvá na další zasedání zastupitelstva obce. S tímto bodem také souvisí účast obce
v soutěži Vesnice roku. Vedení obce navrhuje zastupitelstvu účast v této soutěži.
ZO schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2019.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Multifunkční sportoviště pro veřejnost: v současné době vypracovány projekty na
multifunkční školní sportoviště v Horní Branné (místo hřiště s umělým povrchem za kluzištěm) a
ve Valteřicích (vedle dětského hřiště naproti sokolovně). Zpracovatel projektů připraví, v případě
souhlasu zastupitelstva, žádosti o podání dotace na jejich výstavbu (až 70% dotace z ministerstva
pro místní rozvoj). Předpokládaná cena sportovišť je 4 692 479 Kč bez DPH (Horní Branná) a
1 701 046 Kč bez DPH (Valteřice). S výstavbou sportoviště v Horní Branné souvisí i bezplatné
převedení pozemku pod současným hřištěm s umělým povrchem (p. p. č. 3402 v k. ú. Horní
Branná) do majetku obce.
ZO schvaluje bezplatné převedení sportoviště ležícího na p. p. č. 3402 v k. ú. Horní Branná od TJ
Sokol Horní Branná do majetku obce Horní Branná.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
ZO souhlasí s vyjmutím zástavního práva smluvního stavby z katastru na p. p. č. 3402 v k. ú.
Horní Branná.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu multifukčních školních sportovišť v Horní
Branné a ve Valteřicích.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Biskupství: smlouva s Biskupstvím
královéhradeckým umožní přivedení nového vodovodního řádu z vrtu na koupališti ve
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Valteřicích do vodojemu v Sovinci. Cca 250 m pozemků v lese (p. p. č. 1064/1, 1316 v k. ú.
Valteřice). Cena 5000 Kč.
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (biskupství, č. j. 72/2019, spis.
zn. 4/2019).
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4017477/VB ČEZ Eliprom: uložení 8 m inženýrských sítí do krajnice vozovky, parc. č. 1619/1.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4017477/VB
ČEZ – Eliprom.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o spolupráci Liberecký kraj – příprava projektu rekonstrukce silnice III/2955 +
chodníky: podklad pro smlouvu o spolupráci s KSSLK před zahájením soutěže na projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení a následnou prováděcí dokumentaci
stavby a autorizační dozor stavby rekonstrukce vozovky III/2955, chodník a odvodnění
povrchové vody - kanalizace. Podíl obce nesmí překročit 500 000,- Kč.
ZO schvaluje, že cena podílu kompletní projektové dokumentace pro obec Horní Branná pro
chodníky a odvodnění při rekonstrukci silnice III/2955 nesmí přesáhnout 500 000,- Kč.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Různé:
- zprávy výborů: J. Harcuba přednesl zprávu kontrolního výboru z 21. 12. 2018 (kontrola plnění
usnesení zastupitelstva obce za rok 2018, vše v pořádku). A. Hegrová přednesla zprávu
finančního výboru z 12. 12. 2018 (kontrola pokladny obce a vyúčtování dotací z obecního
rozpočtu v roce 2018, vše v pořádku).
ZO bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru.
- Vlajka pro Tibet: symbolická podpora utlačovanému Tibetu vyvěšením jeho vlajky 10. března.
ZO schvaluje účast v kampani „Vlajka pro Tibet“ pro roky 2019 - 2022.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- hřbitov Valteřice: obec spravuje i valteřický hřbitov, proto proběhla jednání s Farním sborem
Českobratrské církve evangelické v Jilemnici o bezplatném převodu hřbitova Valteřice do
majetku obce Horní Branná.
ZO souhlasí s bezplatným převodem hřbitova Valteřice do majetku obce Horní Branná.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- odměny pro neuvolněné zastupitele od 1. 1. 2019: zůstávají stejné jako v roce 2018.
ZO ponechává odměny pro neuvolněné zastupitele a členy výborů od 1. 1. 2019 v souladu
s usnesením č. 8/2018.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- tříkrálová sbírka: vybráno 47 269 Kč (6 pokladniček)
- další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 18. 2. 2019
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4. Diskuse:
- diskutována otázka kvality protahování krajských silnic v obci v době sněhové kalamity –
starosta se pokusí zjistit, jak jsou správci těchto silnic stanoveny priority jejich úklidu.
- pan Jaroslav Petřík vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází práce na výstavbě chodníků v centru
Horní Branné. Starostou obce bylo opovězeno, že v současné době je podána dokumentace pro
územní rozhodnutí, probíhá doplňování dalších dokladů vyžadovaných stavebním úřadem
(Jilemnice) a novým stavebním zákonem. V letošním roce zřejmě nedojde k výstavbě chodníků,
jelikož administrativní proces je časově velmi náročný.
- paní Lidmila Hrubá seznámila zastupitelstvo obce s tím, že získala informace o tom, jakým
způsobem platí poplatek za komunální odpad důchodci v některých obcích. Starosta obce
zkonstatoval, že pro letošní rok již vyhlášku o poplatcích za komunální odpady měnit nelze, a
vyzval přítomné k předložení návrhů na případnou změnu poplatku pro důchodce a k jednání o
těchto návrzích.
- pan Miroslav Hrubý přečetl zastupitelstvu otevřený dopis, ve kterém např. uvádí „že nebyla
zveřejněna cena výstavby nového obecního úřadu, prodejny potravin; že je podporována
prodejna potravin v obecním objektu a není podporována prodejna vietnamského obchodníka;
...“ (všechna konkrétní obvinění nestačil zapisovatel zaznamenat). Byl vyzván, aby dopis předal
na podatelnu obecního úřadu. Vzhledem k závažnosti obvinění oznámili starosta a místostarosta
panu Hrubému, že zváží možnost soudní obrany. Vzhledem k nastalé vypjaté diskusi navrhnul
místostarosta obce v souladu s jednacím řádem ukončení diskuse a starosta obce připojil i návrh
hlasovat o ukončení zasedání. 10 zastupitelů se vyslovilo pro ukončení diskuse a zasedání
zastupitelstva, 1 se zdržel. Starosta obce proto zasedání zastupitelstva ukončil.

Jednání započato: 17:00
Zapsal: Tibor Hájek
Ověřili:

Jednání zakončeno: 19:10

Luboš Zimmermann, starosta
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Zastupitelstva obce Horní Branná z 28. ledna 2019.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 – 2021.
2. Schvaluje přijetí sponzorských darů ve výši 5 000 Kč od společnosti Pardubická CZ a 15 000
Kč od p. Martina Jírů pro Dům s pečovatelskou službou v Horní Branné.
3. Schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2018.
4. Schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2019.
5. Schvaluje bezplatné převedení bezplatné převedení sportoviště ležícího na p. p. č. 3402 v k. ú,
Horní Branná od TJ Sokol Horní Branná do majetku obce Horní Branná.
6. Souhlasí s vyjmutím zástavního práva smluvního stavby z katastru na p. p. č. 3402 v k. ú.
Horní Branná
7. Schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu multifukčních školních sportovišť v Horní
Branné a ve Valteřicích.
8. ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (biskupství, č. j. 72/2019, spis.
zn. 4/2019).
9. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4017477/VB
ČEZ – Eliprom.
9. Schvaluje, že cena podílu kompletní projektové dokumentace pro obec Horní Branná pro
chodníky a odvodnění při rekonstrukci silnice III/2955 nesmí přesáhnout 500 000,- Kč.
10. Bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách finančního a kontrolního výboru.
11. Schvaluje účast v kampani „Vlajka pro Tibet“ pro roky 2019 - 2022.
12. Souhlasí s bezplatným převodem hřbitova Valteřice do majetku obce Horní Branná.
13. Ponechává odměny pro neuvolněné zastupitele a členy výborů od 1. 1. 2019 v souladu
s usnesením č. 8/2018.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 4.2.2019
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

