usnesení a zápis č. 4/2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 27. 5. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Jiří Harcuba
Návrhová komise: Jan Pešina, 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. Finanční záležitosti
➢ Příspěvek - Dětské centrum Jilemnice
➢ Povolení charitativní sbírky ZŠ
➢ Rozpočtová opatření
2. Majetkové záležitosti
➢ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-4017276
➢ Žádost o pronájmu pozemku par. č. 826 v k. ú. Valteřice v Krkonoších
➢ Projednání převodu silnice III/148 do majetku obce
➢ Vnitřní směrnice č. 2/2019 - aktualizace
3. Různé
➢ Obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu
➢ Pronájem obecních prostor
4. Diskuse
Program schválen všemi hlasy.
1. Finanční záležitosti
- příspěvek - Dětské centrum Jilemnice: Dětské centrum Jilemnice žádá o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2019 na poskytování sociálních služeb klientovi z naší obce. Návrh
poskytnout 10 000,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek Dětskému centru Jilemnice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
- povolení charitativních sbírek ZŠ: 6. 6. 2019 pořádá ZŠ charitativní sběr papíru, jehož
výtěžek bude věnován místnímu občanovi, M. Petráskovi, trpícímu svalovou dystrofií.
ZO povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové
organizaci pořádání charitativních sbírek.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
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Cílem sbírky je vybrat 16 000,- Kč na dvě záložní baterie do dýchacího přístroje. Pokud tato
částka nebude vybrána kompletní, je navrhováno, aby byla doplacena obcí.
ZO schvaluje případné dofinancování výnosu charitativní sbírky pořádané ZŠ Horní Branná
6. 6. 2019 do výše 16 000,- Kč.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
- rozpočtová opatření:
- rozpočtové opatření č. 1/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 1 393 080,- Kč
(jedná se o daň z příjmů právnických osob za rok 2018).
- rozpočtové opatření č. 2/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 66 000,- Kč
(jedná se o přijatou dotaci, která bude použita na úhradu nákladů spojených s volbami do
Evropského parlamentu).
- rozpočtové opatření č. 3/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 658 000,- Kč
(jedná se o přijatou dotaci z MPSV, která bude použita na úhradu nákladů spojených
s provozem sociální služby Pečovatelská službA Horní Branná).
- rozpočtové opatření č. 4/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku
775 897,11 Kč (jedná se o přijatou dotaci na úhradu nákladů spojených s projektem Snížením
energetické náročnosti čp. 301 Horní Branná.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2019.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
2. Majetkové záležitosti
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-4017276: v souvislosti
s plánovanou stavbou SM-Horní Branná, par. č. 2935/3 v k. ú. Horní Branná. Návrh uzavřít
smlouvu s jednorázovým poplatkem 10 000,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-4017276.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
- žádost o pronájmu pozemku par. č. 826 v k. ú. Valteřice v Krkonoších: myslivecký spolek
Benecko žádá o pronájem pozemku par. č. 826 v k. ú. Valteřice za účelem pěstování plodin pro
pastvu lesní zvěře. Návrh pronajmout pozemek na deset let za 500 Kč.
ZO schvaluje pronájem pozemku par. č. 826 v k. ú. Valteřice Mysliveckému spolku Benecko
pod Žalým.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
- vnitřní směrnice č. 2/2019 – aktualizace: směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, aktualizace odkazů na zákony, paragrafy. Veřejné zakázky malého rozsahu na
služby – do 400 000,- Kč bez DPH statutární zástupce obce zadá přímo vybranému uchazeči.
Od 400 001,- Kč do 999 999,- Kč bez DPH vybranému uchazeči na základě předložených
nabídek došlých na základě uveřejnění oznámení o vypsání zakázky na úřední desce, včetně
elektronické. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce – do 600 000,- Kč bez DPH
přímo vybranému uchazeči. Od 600 001,- Kč do 1 500 000,- Kč bez DPH vybranému uchazeči
na základě předložených nabídek došlých na základě uveřejnění oznámení o vypsání zakázky
na úřední desce, včetně elektronické. Od 1 500 001,- Kč do 2 999 999,- Kč bez DPH
vybranému uchazeči na základě předložených nabídek došlých na základě uveřejnění oznámení
o vypsání zakázky na úřední desce, včetně elektronické a přímého oslovení tří uchazečů.
ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2019 obce Horní Branná pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
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- projednání převodu silnice III/148 do majetku obce: Krajská správa silnic Libereckého
kraje navrhuje v souvislosti se zvažovaným převzetím úseku silnice III/148 (Valteřice od
křižovatky ke kravínu) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací (silnice by byla celá,
včetně pozemků, na nichž se nachází, převedena do majetku obce Horní Branná). Vzhledem
k různým variantám řešení (okamžité převedení, požadavek na majetkově vyrovnání pozemků
pod silnicí a její opravu, postupné přebírání, …) zjistí starosta obce u KSSLK, jaký bude
následující postup u uváděných variant, a zastupitelstvo obce se touto problematikou bude
zabývat na svém červnovém zasedání.
3. Různé
- obecně závazná vyhláška – rušení nočního klidu: v souladu s paragrafem 5 odst. 6 zákona
č. 251/2016 Sbírky vydává zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná
č.1/2019 o nočním klidu. Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté
hodiny. Toto vyhláškou se stanovují výjimečné případy: noc z 31. 12. na 1. 1. každého roku,
kdy doba nočního klidu nemusí být dodržována. Dále pak zkrácení doby nočního klidu na dobu
od 02:00 do 06:00 v tyto dny – každého 1. 5., každá třetí neděle v červnu, 30. 6. 2019, 28. 7.
2019, 18. 8. 2019, 1. 9. 2019 z důvodů konání tradičních společenských akcí.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2019 o nočním klidu.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se.
- pronájem obecních prostor:
- pronajat byt číslo 9 v č. p. 1,
- Zámecká restaurace pronajata od 1. 5. 2019
-rozšíření veřejného osvětlení ve Valteřicích: nad Bujárkovými bude rozšířeno VO.
Rozpočtovaná cena 191 377, - Kč.
- vydána vnitřní směrnice obce Horní Branná k používání motorových vozidel.
- vysloužilý obecní automobil Pegeuot Partner bude předán k likvidaci.
4. Diskuse
- v současné době probíhá oprava některých místních komunikací ve vlastnictví obce.

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

Jednání zakončeno:
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstva obce Horní Branná z 27. května 2019.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje příspěvek Dětskému centru Jilemnice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč.
2. Povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové
organizaci pořádání charitativních sbírek.
3. Schvaluje případné dofinancování výnosu charitativní sbírky pořádané ZŠ Horní Branná
6. 6. 2019 do výše 16 000,- Kč.
4. Schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2019.
5. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-4017276.
6. Schvaluje pronájem pozemku par. č. 826 v k. ú. Valteřice Mysliveckému spolku Benecko
pod Žalým.
7. Schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2019 obce Horní Branná pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
8. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2019 o nočním klidu.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 29.5.2019
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

