Usnesení a zápis č. 8/2019
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 16. 12. 2019
v zasedací místnosti OÚ Horní Branná.
Přítomni: všichni členové zastupitelstva.
Návrhová komise: Ivana Mašková, Jan Pešina
Ověřovatelé zápisu: Roman Charouz, Radomír Šťásek
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
➢ Rozpočtová opatření
➢ Rozpočtové provizorium 2020
➢ Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2022
➢ Zpráva finančního výboru z kontroly v ZŠ Horní Branná
➢ Změna poplatku za kombinovaný svoz směsného komunálního
odpadu
2. Majetkové záležitosti
➢ Příkaz k provedení inventarizace
➢ Plán inventur na rok 2019
➢ Pronájem objektu „prodejna drogerie“
➢ Prodej části pozemků p.p.č. 1209/50 a 1209/11 v k.ú Valteřice
v Krkonoších
➢ Smlouva o dílo „Rekonstrukce Plátenického mostu“
3. Různé
➢ Úpravy Směrnice o nakládání s obecním majetkem

Starosta navrhl rozšíření bodu různé o bod: Pořízení Změny územního plánu č. 2 zkráceným
způsobem.
Program schválen všemi hlasy.
V úvodu starosta obce poděkoval všem pořadatelům rozsvěcení vánočního stromu za zdařilou
akci.
1. Finanční záležitosti:
- Rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 8/2019: Zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 551 508,- Kč.
Jedná se o průtokovou dotaci určenou pro ZŠ a MŠ JŠ Horní Branná. (Dotace v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání,
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.)
- Rozpočtové opatření č. 9/2019: Zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 270 000,- Kč.
Jedná se o účelovou dotaci z Libereckého kraje určenou na akci „Rekonstrukce mostu u
Plátenického domu, Horní Branná a oprava mostní vozovky“.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 8, 9/2019.
Hlasování: pro 11– proti 0 – zdržel(a) se 0.

Usnesení a zápis č. 8/2019
- Rozpočtová opatření do konce kalendářního roku: vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo
obce do konce roku již nesejde, pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření.
S takto přijatými opatřeními bude zastupitelstvo seznámeno na prvním zasedání v roce 2020.
ZO pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 17. 12. 2019 do 31. 12.
2019.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- Rozpočtové provizorium 2020: na 1. čtvrtletí navrhováno rozpočtové provizorium (výdaje
= příjmy = 9 500 000 Kč).
ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2022: pro rok 2021 vyrovnaný výhled
rozpočtu ve výši 26 250 000 Kč, pro rok 2022 také vyrovnaný výhled 26 500 000 Kč.
ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 - 2022.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Zpráva finančního výboru z kontroly v ZŠ Horní Branná: kontrola proběhla 28. 11.
2019. Dle názoru finančního výboru organizace čerpá prostředky dle schváleného rozpočtu na
rok 2019. Využívá je hospodárně a efektivně.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole v ZŠ Horní Branná.
- Změna poplatku za kombinovaný svoz směsného komunálního odpadu: V současné
době cena kombinovaného svozu komunálního odpadu prodražuje celkovou cenu svozu
komunálního odpadu, proto je navrhováno následující zvýšení tohoto poplatku: popelnice 110
l z 2 250 Kč na 2750 Kč, popelnice 80 l z 1650 Kč na 1 950 Kč, popelnice 60 l z 1250 Kč na
1 500 Kč. Protinávrh nebyl vznesen.
ZO schvaluje změnu poplatku za kombinovaný svoz směsného komunálního odpadu
v následujícím znění: popelnice 110 l z 2 250 Kč na 2750 Kč, popelnice 80 l z 1650 Kč na
1 950 Kč, popelnice 60 l z 1250 Kč na 1 500 Kč.
Ceny ostatních svozů (poloviční, měsíční) zůstávají pro rok 2020 stejné.
Hlasování: pro 10 – proti 1 – zdržel(a) se 0.
2. Majetkové záležitosti:
- Příkaz k provedení inventarizace, Plán inventur na rok 2019: inventarizace majetku za
rok 2019 bude provedena dle Plánu inventur, Příkazu provedení inventarizace majetku obce za
rok 2019.
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2019 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2019.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Pronájem objektu „prodejna drogerie“: vyvěšen záměr pronájmu prostor bývalé
drogerie. Dva zájemci – Tomáš Hendrych,
(prodejna hydraulických hadic a
komponentů, nářadí pro zahrádkáře) a Aleš Radda,
(outdoorové oblečenísklad e-shopu a výdejní místo, později možná i prodejna). ZO rozhodne tajným hlasováním,
v případě shodného počtu hlasů se bude losovat.
Počty hlasů: Hendrych - 8, Radda – 3. Smlouva o pronájmu bude uzavřena s panem Tomášem
Hendrychem.
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ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu objektu bývalé drogerie s panem Tomášem
Hendrychem.
- Prodej části pozemků p.p.č. 1209/50 a 1209/11 v k.ú Valteřice v Krkonoších: záměr
prodeje řádně vyvěšen. Jde celkem o 165 m2. Cena 50 Kč á m2 + náklady spojené s tímto
prodejem. Zájem o koupi projevil pan
, .
.
ZO schvaluje prodej části pozemků p.p.č. 1209/50 a 1209/11 v k.ú Valteřice v Krkonoších
panu
.
Hlasování: pro 9 – proti 2 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o dílo „Rekonstrukce mostu u Plátenického domu“: ve výběrovém řízení
zvítězila firma Kampa - Marynka, s. r. o. Počátek realizace březen/duben 2020 dle
klimatických podmínek. Cena 1 932 370 Kč (včetně DPH). Délka realizace 3 měsíce.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce mostu M-08 u Plátenického domu,
Horní Branná s firmou Kampa – Marynka, s. r. o.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Různé:
- Úpravy Směrnice o nakládání s obecním majetkem: došlo ke změně, inventarizovány
budou položky nad 3 000 Kč.
- Pořízení změny ÚP zkráceným způsobem: všechny připomínky (i dotčených orgánů) se
budou projednávat až na veřejném projednání.
ZO schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Horní Branná na základě Zprávy o
uplatňování Územního plánu Horní Branná zkráceným způsobem.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- informace o stavu prací na plánování úpravy současného stavu komunikace u č. p. 370 – 375,
382 Horní Branná – probíhá upřesňování plánu
- proběhla pracovní schůzka na téma kanalizace mezi zastupiteli a paní Věrou Machovou
(zástupkyní skupiny občanů), doprovázenou ing. Kreislem.
V závěru starosta obce popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce.
Jednání započato: 17:05
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Jednání zakončeno: 18:15
Luboš Zimmermann, starosta
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Zastupitelstva obce Horní Branná ze 16. prosince 2019.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtová opatření č.8, 9/2019.
2. Pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 17. 12. 2019 do 31. 12.
2019.
3. Schvaluje Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020.
4. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 - 2022.
5. Bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole v ZŠ Horní Branná.
6. Schvaluje změnu poplatku za kombinovaný svoz směsného komunálního odpadu
v následujícím znění: popelnice 110 l z 2 250 Kč na 2750 Kč, popelnice 80 l z 1650 Kč na 1 950
Kč, popelnice 60 l z 1250 Kč na 1 500 Kč.
7. Schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2019 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2019.
8. Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu objektu bývalé drogerie s panem Tomášem
Hendrychem.
9. Schvaluje prodej části pozemků p.p.č. 1209/50 a 1209/11 v k.ú Valteřice v Krkonoších
panu
.
10. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce mostu M-08 u Plátenického domu,
Horní Branná s firmou Kampa – Marynka, s. r. o.
11. Schvaluje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Horní Branná na základě Zprávy o
uplatňování Územního plánu Horní Branná zkráceným způsobem.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 18.12.2019
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

