
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 16. 9. 2019 

v Základní škole Horní Branná. 
 

Přítomni: všichni členové zastupitelstva  
Návrhová komise: Lenka Šulanová, Ivana Mašková  
Ověřovatelé zápisu: Jan Pešina, 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. 
 

Program: 

1. Projednání požadavků na změny využití území (Změna ÚP. č. 2 obce Horní Branná)  
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – Most M-08 u Plátenického domu  
3. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce mostu M-08 u Plátenického domu, Horní Branná“ 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12- 4017919/VB/1 (p.p.č. 
595/5 v k.ú. Valteřice v Krkonoších)  
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12- 4009328/VB/01 (p.p.č. 338 
v k.ú. Horní Branná)  
6. Darování pozemku p.p.č. 645/2 v k.ú. Valteřice v Krkonoších obci Horní Branná  
7. Žádost o odkup části pozemku p.p.č. 2404/3 v k.ú. Horní Branná  
8. Žádost o finanční podporu Český Červený kříž Semily. 

Různé: 
• Rozmístění nádob na sběr jedlých olejů 

• Informace k plánované rekonstrukci silnice III/2955 

 
 

 

Program schválen všemi hlasy. 
 

1. Projednání požadavků na změny využití území (Změna ÚP. č. 2 obce Horní Branná):  
ZO projednalo požadavky na změny využití území. K řešení ve Změně č. 2 ÚP Horní Branná 
je navrhováno zařadit následující požadavky: 
 

Žadatel:   Pozemek: 

  2934 k. ú. HB 

  1002/2 a 3002/2 k. ú. HB 

  998/1 k. ú. HB 

                      1926/3,1926/4,1926/22,3359/2, 3396, PK1926/5 k. ú. HB 

  254/5 k. ú. Valteřice v Krk. 

   2875/1,2 k. ú. HB 

  KN 3386 k. ú. HB 

   499/1 k. ú. Valteřice v Krk. 

   492/1, 492/2 k. ú.Valteřice v Krk. 

   291/1 k. ú. Valteřice v Krk., po upřesnění požadavku 

 



Ostatní požadavky na změny využití území ZO k řešení ke Změně č. 2 ÚP Horní Branná 
nezařadilo:  

- není záměrem obce v těchto lokalitách měnit využití území, rozšiřovat zástavbu,  
- zamítnutý žadatel může vznést připomínku v rámci veřejného projednání Změny č. 2 

ÚP. 

ZO schvaluje požadavky na změny využití území (viz příloha) k řešení ve Změně č. 2 ÚP 
Horní Branná. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0 .  

 

 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – Most M-08 u Plátenického domu:  

Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku při ceně  
7,- Kč za l m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu ve smyslu článku 4 této 
smlouvy. Celková výše úplaty činí 1.995,- Kč. Zřízení věcného břemene je osvobozeno od 
DPH v souladu s § 4 odst.4 písm.g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 
Uzavření této smlouvy schválil starosta obce Horní Branná Luboš Zimmermann dne 
23.7.2019. Smlouva bude na nejbližším řádném zastupitelstvu dodatečně projednána. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný zájem „Rekonstrukce mostu M-08 u Plátenického 

domu, Horní Branná“ a obec Horní Branná nemá radu obce, toto schválení není v rozporu se 

zákonem. 
ZO bere na vědomí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – Most M-08 u 

Plátenického domu, číslo 6DHM190284. 
 

 

3. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce mostu M-08 u Plátenického domu, Horní 
Branná“: 

Výzva a zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele 26. 8. 2019. 

Datum ukončení příjmu nabídek 11.9.2019 -14:00. 

Nepřišla žádná nabídka. 
Výzvu budeme opakovat se začátkem stavby na jaře 2020. Na realizaci je následně 90 dní. 
 

 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12- 4017919/VB/1 (p.p.č. 
595/5 v k.ú. Valteřice v Krkonoších):  
Jedná se o založení kabelu cca 71 bm za úplatu 10 000,- Kč. 
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12- 

4017919/VB/1 (p.p.č. 595/5 v k.ú. Valteřice v Krkonoších). 
Hlasování: pro 11  – proti 0 – zdržel(a) se 0 .  

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12- 4009328/VB/01 (p.p.č. 
338 v k.ú. Horní Branná):  
Jedná se o založení kabelu cca 18 bm za úplatu 5 000,- Kč. 
ZO schvaluje Smlouvu o o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12- 

4009328/VB/01 (p.p.č. 338 v k.ú. Horní Branná).  
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0 .  

 

 

 



6. Darování pozemku p.p.č. 645/2 v k.ú. Valteřice v Krkonoších obci Horní Branná:  

Pozemek p.p.č. 645/2 v k. ú. Valteřice chtějí jeho majitelé bezplatně darovat obci. Jde o 98 m2. 

ZO schvaluje přijetí pozemku p.p.č. 645/2 v k.ú. Valteřice v Krkonoších jako daru obci Horní 
Branná. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0 .  

 

7. Žádost o odkup části pozemku p.p.č. 2404/3 v k.ú. Horní Branná:  

M. a L.  žádají o odkup výše uvedeného pozemku (povolená stavba – z roku 

1989 stojí na obecním pozemku – u břehu potoka.) Obec pozemek nevyužívá. Návrh prodat za 

cenu obvyklou (50 Kč á m2). Veškeré náklady související s převodem uhradí žadatelé. 
ZO schvaluje Žádost o odkup části pozemku p.p.č. 2404/3 v k.ú. Horní Branná.  

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 2.  

 

8. Žádost o finanční podporu Český Červený kříž Semily: 

Žádost ČČK o příspěvek na vzdělávací akci pro mladé zdravotníky, které se účastní i několik 
dětí z naší ZŠ. 
ZO zamítá Žádost Českého Červeného kříže Semily o finanční podporu.  

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 3.  
9. Různé: 
- rozmístění nádob na sběr jedlých olejů – již jsou rozmístěny (u Bulušků, na novém 
stanovišti u zámku, u hasičárny ve Valteřicích), 
- informace k plánované rekonstrukci silnice III/2955 – došlo ke schůzce s projektanty 

ohledně rekonstrukce silnice přes Kozinec k Vrchlabí (požadovány chodníky až k poslední 
zatáčce – k VK, veřejné osvětlení, diskutován pruh pro cyklisty), 

- zveřejněn záměr pronájmu objektu restaurace Ámos, 
- odměna pro kronikáře obce: za reprezentaci obce (opět vítězství v soutěži o nejlepší kroniku 
Lbc kraje) navrhována mimořádná odměna 10 000 Kč. 
ZO schvaluje mimořádnou odměnu 10 000 Kč pro kronikáře obce. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

- studie chodníků (Valteřice –centrum Horní Branné, centrum Horní Branné – začátek Dolní 
Branné) jsou hotové, na jejich základě začnou probíhat jednání o pozemcích. 
- jednání o nové smlouvě – navýšení kapacity internetu. S ní bude spojená i výměna modemů 
a modernizace „rozvodných“ zařízení na OÚ. 
 

 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 18:06 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Usnesení č. 6/2019 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 16. září 2019. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje požadavky na změny využití území (viz příloha) k řešení ve Změně č. 2 ÚP 
Horní Branná. 

2. Bere na vědomí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – Most M-08 u Plátenického 
domu, číslo 6DHM190284. 
 

3. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12- 4017919/VB/1 

(p.p.č. 595/5 v k.ú. Valteřice v Krkonoších). 
 

4. Schvaluje Smlouvu o o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12- 

4009328/VB/01 (p.p.č. 338 v k.ú. Horní Branná).  
 

5. Schvaluje přijetí pozemku p.p.č. 645/2 v k.ú. Valteřice v Krkonoších obci jako daru Horní 
Branná. 
 

6. Schvaluje Žádost o odkup části pozemku p.p.č. 2404/3 v k.ú. Horní Branná.  
 

7. Zamítá Žádost Českého Červeného kříže Semily o finanční podporu.  
 

8. ZO schvaluje mimořádnou odměnu 10 000 Kč pro kronikáře obce. 
 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

Vyvěšeno: 
 

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


