Usnesení a zápis č. 2/2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 18. 2. 2019
v budově Základní školy Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: R. Šťásek – ohlášen pozdní příchod
Návrhová komise: Jiří Harcuba, Tomáš Šimůnek
Ověřovatelé zápisu: Alena Hegrová, Roman Charouz
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.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hospodaření školy za rok 2018.
Účetní závěrka školy za rok 2018.
Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2019.
Doplnění plánu rozvoje obce.
Různé.
Diskuse.

Program schválen všemi hlasy.
1. Hospodaření školy za rok 2018:
Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové
organizace (dále škola) za rok 2018 je 9 455,56 Kč (vedlejší hospodářská činnost - kuchyň).
Hlavní kniha analytické evidence (soupis všech účetních položek roku 2018 za všechny
organizační části školy) byla zastupitelům k dispozici.
ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná,
příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 9 455,56 Kč a jeho převedení do fondu rezerv.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
Stav fondů k 31. 12. 2018
- fond rezerv: 267 222,80 Kč
- fond investic: 202 659, 30 Kč
Součet stavu fondů a výsledku hospodaření 497 337,36 Kč
Plánované opravy a údržba budov:
- MŠ Valteřice – malování 1. patro
- obložení vstupního schodiště
- MŠ Horní Branná – úprava WC pro zaměstnance
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Náklady na výše uvedené činí 60 000 Kč. Vzhledem k výše uváděné „naspořené“ částce 497
337,36 Kč, navrhováno hradit tyto práce z fondu investic a nezatěžovat jimi běžný rozpočet.
Z fondu rezerv navrhováno uhradit nákup lehátek a matrací do MŠ Horní Branná (42 680,- Kč,
zaokrouhleně na 43 000,- Kč), protože nejde o běžnou investici, ale o nákup na dlouhou dobu.
ZO povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizaci
čerpání 60 000,- Kč z fondu investic na plánované opravy a údržbu budov a 43 000,- Kč z fondu
rezerv na nákup lehátek a příslušenství do MŠ Horní Branná.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
2. Účetní závěrka školy za rok 2018:
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná,
příspěvkové organizace za rok 2018.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
17:15 – příchod R. Šťáska (zastupitelstvo je kompletní).
3. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2019:
V tomto kalendářním roce žádají místní spolky a organizace o celkovou částku 802 425 Kč.
Navrženo hlasovat o všech žádostech společně.
- AVZO: žádá o 45 000 Kč na materiál na opravu ochranného valu na střelnici, materiál pro
mladé modeláře (cestovné na republikové a vyšší soutěže), uspořádání přeboru ČR v halovém
létání modelů, uspořádání 38. ročníku modelářské show, opravu podlah v modelářské klubovně a
výměnu nehospodárných svítidel.
- Myslivecké sdružení „Sovinec“: žádají o 30 000 Kč na přikrmování zvěře, oprava krmných
zařízení, nákup osiv, hnojiv, pořádání kulturních akcí.
- Motosport Valteřice: žádají o 16 000 Kč na financování startovného, pohonných, hmot, oleje,
maziva - finanční podpora mladých závodníků.
- ARNI – lukostřelci: žádají o 30 000 Kč na úhradu startovného.
- Tělovýchovná jednota Horní Branná: žádají o 60 000 Kč na oprava opravu WC a sprch,
drobnou údržbu a opravy budov, energie.
- oddíl kopané: žádají o 180 000 Kč na provoz oddílu,
- oddíl biatlonu: žádají o 30 000 Kč na nákup střeliva, materiálu a zajištění závodů,
- tenisový oddíl: žádají o 18 000 Kč na antuku, míče pro děti, akce pro děti,
- hokejový oddíl: žádají o 40 000 Kč na údržbu, opravu kluziště a okolí, pluhování a
odklízení sněhu.
- Tělocvičná jednota Horní Branná: žádají o 120 000 Kč na opravy, údržbu, opravu WC a sprch,
plynový kotel, energie, plynový ohřívač teplé vody,
- oddíl stolního tenisu: žádají o 8 600 Kč na obnovu stolů.
- TJ Sokol Valteřice: žádají o 150 000 Kč na:
- koupaliště – sekačka, oprava a zateplení pergoly, lavičky podél koupaliště, drobné
doplňky na koupaliště, doplnění písku – plážový volejbal.
- sokolovna - rekonstrukce skladu, audiotechnika, provoz.
- SDH Valteřice: žádají o 46 625 Kč na dětský den ve Valteřicích, vycházkové stejnokroje,
venkovní elektrorozvaděč, vybavení kuchyně.
- SDH Horní Branná: žádají o 24 000 Kč na zabezpečení kroužku mladých hasičů (doprava na
soutěže, startovné, přilby, náčiní, …)
- včelaři: žádají o 4 200 Kč na ochranný postřik, obaly pro diagnostiku, režii
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Dotace bude spolkům poskytnuta pouze na položky uváděné v žádostech.
V příštích letech nutno zvážit změnu systému.
ZO schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 pro dobrovolné spolky v celkové výši 802 425
Kč.(tabulka přílohou)
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- žádosti organizací neziskových (např. zdravotně postižených):
ZO pověřuje starostu obce vyřizováním žádostí neziskových organizací (např. zdravotně
postižených či organizací těmto občanům nápomocným a podobně) v maximální výši 10 000 Kč
pro všechny tyto organizace na rok 2019.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se1.
4. Doplnění plánu rozvoje obce: v bodě 1. Životní prostředí a vzhled obce: navrhováno
rozšíření o „podporu opatření pro zachycení, udržení a využití dešťové vody“, v bodě 2. Územní
rozvoj a infrastruktura o: „využití obnovitelných zdrojů pro obecní/občanské budovy (biomasa,
sluneční záření apod.)“, v bodě 3. Život v obci navrhováno rozšíření o: „komplexní využití
zámku, zejména hlavní budovy s ohledem na její historii (např. kulturní a vzdělávací akce, …) a o
modernizaci zahrady ZŠ“. Celý, doplněný, text plánu rozvoje obce 2018 – 2028 je přílohou
zápisu.
ZO schvaluje doplnění plánu rozvoje obce na období 2018 – 2028.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
5. Různé:
- reakce na otevřený dopis: v závěru minulého zasedání (28. 1.) přečetl pan Miroslav Hrubý
otevřený dopis, pod nímž byli spolu s ním podepsáni pan ing. Zdeněk Stříbrný a pan Josef Janata.
Tento dopis byl následující den předán na podatelně obecního úřadu. Autoři dopisu, který je
přílohou tohoto zápisu, tvrdí, že vedení obce neinformovalo zastupitelstvo a veřejnost o ceně
některých projektů, o výsledcích hospodaření domu s pečovatelskou službou, dále také
upozorňují na, podle nich, zbytečně vysoké náklady spojené se studiemi projektu řešení
bezpečnosti centra obce (chodníky, křižovatky), ... Jako reakce na tento dopis bylo přečteno
stanovisko vedení obce (též je přílohou zápisu), které citací konkrétních, veřejně dostupných
usnesení či dokumentů dokazuje nepravdivost všech obvinění.
- další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 11. 3.
6. Diskuse:
- probíhá rekonstrukce bytu vedle Zámecké restaurace,
- občany, kteří měli konkrétní dotazy (ceny, nájmy, ...), vyzval starosta obce k návštěvě obecního
úřadu,
- diskutován stav vozovek, problematika ukládání kalů,
- zástupci spolků poděkovali za přidělení dotace.
Jednání započato: 17:00
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Jednání zakončeno: 18:05

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstva obce Horní Branná z 18. února 2019.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná,
příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 9 455,56 Kč a jeho převedení do fondu rezerv.
2. Povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizaci
čerpání 60 000,- Kč z fondu investic na plánované opravy a údržbu budov a 43 000,- Kč z fondu
rezerv na nákup lehátek a příslušenství do MŠ Horní Branná.
3. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná,
příspěvkové organizace za rok 2018.
4. Schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2019 pro dobrovolné spolky v celkové výši 802 425
Kč.
5. Pověřuje starostu obce vyřizováním žádostí neziskových organizací (např. zdravotně
postižených či organizací těmto občanům nápomocným a podobně) v maximální výši 10 000 Kč
pro všechny tyto organizace na rok 2019.
6. Schvaluje doplnění plánu rozvoje obce na období 2018 – 2028.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta
Vyvěšeno: 22.2.2019
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta
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