
Usnesení a zápis č. 1/2022 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 21. 2. 2022 

v budově OÚ Horní Branná. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: Ivana Mašková, Tomáš Šimůnek 

Návrhová komise: Alena Hegrová, Roman Charouz 

Ověřovatelé zápisu: Radomír Šťásek, Lenka Šulanová 

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. Rozpočtové opatření č. 11/2021. 

2. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2022. 

3. Hospodaření a účetní závěrka školy za rok 2021. 

4. Inventarizace majetku. 

5. Příspěvek na opravu střechy kostela sv.Mikuláše. 

6. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb   

ORP Jilemnice na rok 2022. 

7. Odkup části pozemku (72 m2) p.p.č. 995/3 k.ú. Valteřice v Krkonoších.  

8. Různé – Bezpečnostní zpráva PČR za rok 2021, … 

9. Diskuze. 

Starosta navrhl rozšíření bodu různé o projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství. 

Rozšířený program schválen všemi hlasy. 

 

 

 

 

 



Usnesení a zápis č. 1/2022 

1. Rozpočtové opatření č. 11/2021: 

 

V souladu s usnesením z 6. 12. 2021 schváleno toto rozpočtové opatření starostou obce. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021. 

2. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2022: v letošním roce spolky žádají o 
částku 812 851,- Kč.  

Žadatel Žádost Podíl žadatele 

AVZO 0 0 

Myslivecký spol. 42 000 19 685 

Motosport Valt. 17 000 86 830 

ARNI - lukostřelci 150 000 44 220 

Tělových. j. HB 128 000 152 000 

Oddíl kopané 181 000 89 000 

Biatlon 0   

Tenisový oddíl 19 320 4 310 

Hokejový oddíl 39 210 40 740 

Tělocvič. j. HB 70 000 90 000 

Stolní tenis 5 520 1 500 

SDH HB 29 180 29 180 

TJ Sokol Valteřice 108 371 27 093 

SDH Valteřice 23 250 23 250 

Fontes Tres 0 0 

Včelaři 0 0 

  812 851 607 808 

 

ARNI – lukostřelci žádají o vyšší částku s tím, že další čtyři roky nebudou žádat o dotaci 
z rozpočtu obce a budou se účastnit akcí pořádaných ostatními spolky (dny dětí, …). 

Název příjmy výdaje 
SFDI dotace chodníky UZ 91628 2 028 021,00 

DPS sponzorský dar 255 000,00 

Místní komunikace - investice UZ 91628 2 028 021,00 

DPS opravy a udržování 255 000,00 

Dotace SZIF na nákup laviček, košů, stojanů 79 600,00 

Nákup laviček, košů, stojanů na kola 79 600,00 

Celkem za rozpočtové opatření 2 362 621,00 2 362 621,00 

Schváleno dne: 31.12.2021



Usnesení a zápis č. 1/2022 

V případě zániku sdružení, či odprodeje prostřednictvím dotace získaných předmětů, budou 
peníze vráceny. 

Dotace bude spolkům poskytnuta pouze na položky uváděné v žádostech, v míře spoluúčasti, 
o kterou spolky požádaly. 

Navrženo hlasovat o všech žádostech společně, t. j. o částce 812 851,- Kč. 

ZO schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2022 pro dobrovolné spolky v celkové výši 812 

851,- Kč. 

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

Spolek AVZO žádá o příspěvek na provoz budovy (energie, služby) ve výši 115 000,- Kč s tím, 
že další tři roky nebude žádat o dotaci z rozpočtu obce. Pokud by během tohoto období došlo 
k odprodeji budovy AVZO, spolek obci peníze vrátí. Bude ošetřeno smluvně. Budovu 

v současné době využívají modeláři z AVZO, lukostřelci ARNI. 

ZO schvaluje příspěvek na provoz budovy AVZO ve výši 115 000,- Kč. 

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

3. Hospodaření a účetní závěrka školy za rok 2021: Výsledek hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizace (dále škola) za rok 2021 
je 154 825,93 Kč zisku (úspory související s uzavřením školy kvůli epidemii koronaviru – 

energie, neuskutečněné nákupy). 

Hlavní kniha analytické evidence (soupis všech účetních položek roku 2021 za všechny 
organizační části školy) je zastupitelům k dispozici.   

V souladu s 1. odstavcem § 30 zákona č. 250/200 Sb. navrhováno následující usnesení: 

ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 
Branná, příspěvkové organizace za rok 2021ve výši 154 825, 93 Kč zisku a jeho převedení do 
fondu rezerv. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

Zároveň ZO projednalo i účetní závěrku školy za rok 2021. 

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 
příspěvkové organizace za rok 2021.  

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

Stav fondů k 31. 12. 2021 

fond rezerv: 135 651,74 Kč 

fond investic: 80 779,30 Kč 

Součet stavu fondů a výsledku hospodaření = 290 477,67 Kč 



Usnesení a zápis č. 1/2022 

Plánované větší opravy a údržba budov  

- ZŠ výměna světel na všech WC (nová led světla s čidlem na pohyb – děti nechávají neustále 
rozsvícené. I přes větší investici předpokládána úspora el. energie) + výměna starých svítidel 
ve školní jídelně: 55 000,- Kč 

- MŠ Valteřice – výměna podlahy (dlažba) a malování ve výdejně 63 000,- Kč 

Náklady na výše uvedené činí dle nabídek 118 000,- Kč. Vzhledem k výše uváděné 
„naspořené“ částce 290 477,67,04 Kč, navrhováno hradit tyto práce prací z fondů a výsledku 
hospodaření.  

ZO povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 
organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

Rozpočet školy na rok 2022 je připravován na výši 2 129 378,- Kč. K navýšení oproti loňskému 
roku došlo především kvůli nárůstu cen plynu. 

4. Inventarizace majetku: Text zprávy o inventarizaci majetku za rok 2021 je přílohou 
zápisu.   

Zůstatky bankovních účtů (231) 

Komerční banka Jilemnice                2 515 932,89 Kč                 

ČS Jilemnice                            32 723 431,38 Kč 

ČNB Ústí nad Labem              495,04 Kč 

Celkem                                              35 239 859,31 Kč 

ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2021. 

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

5. Příspěvek na opravu střechy kostela sv. Mikuláše: Proběhlo jednání se zástupci 
římskokatolické církve a informovali nás o plánované opravě střechy kostela sv. Mikuláše v 
Horní Branné a požádali o příspěvek na 1. etapu obnovy střechy kostela, t. j. na obnovu krovu 
a střechy věže kostela. 

Rozpočet na projekt je 2 093 411,- 

Dotace z LBC Kraje: 1 000 000,-  

Navrhovaná výše příspěvku od obce formou finančního daru: 500 000,- 

ZO schvaluje příspěvek na opravu střechy kostela sv. Mikuláše ve výši 500 000,- Kč. 

Částka bude uhrazena po předložení faktur, které nebudou předkládány k proplacení 
Libereckému kraji.   Hlasování: pro 7 – proti 2 – zdržel(a) se 0. 



Usnesení a zápis č. 1/2022 

6. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb  

ORP Jilemnice na rok 2022: obce ORP Jilemnice se spolupodílejí na solidárním financování 
sociálních služeb na území ORP Jilemnice. Jejich občané mohou těchto služeb využívat (jde o 
cca 35 sociálních služeb). Příspěvek Horní Branné na rok 2022 je 40,60 Kč na občana. 
Seznamy poskytovaných služeb jsou k dispozici na obecních úřadech. Příspěvek Horní 
Branné na rok 2020 byl 90,- Kč na občana, na rok 2021 byl 69,- Kč na občana. 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horní Branná v roce 2022 ve výši 40,60 Kč 

za jednoho občana městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, IČ: 
00275808. Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 4. 11. 2019 a 
je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

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

7. Odkup části pozemku (72 m2) p.p.č. 995/3 v k. ú. Valteřice v Krkonoších: 15.2.2019 

Tělocvičná jednota Sokol Valteřice schválila záměr prodeje části pozemku p.p.č. 995/5 k.ú. 
Valteřice v Krkonoších. Jedná se o část pozemku, kde je vybudovaný rezervní vrt pro zdroj 
pitné vody. V současné době došlo k přečíslování pozemků a nové pozemkové parcelní číslo je 
2162 v k.ú. Valteřice v Krkonoších. 

Dne 18.2.2022 Tělocvičná jednota Sokol Valteřice schválila finální prodej části pozemku 72 

m2 za cenu 50Kč/1 m2. Celková cena 3600,- Kč. Dále byl schválený vznik věcného břemene na 
stávající pozemek pro umožnění trvalého práva vstupu na koupený pozemek.  

 Obec navrhuje po diskusi valné hromady zapracovat do kupní smlouvy předkupní právo 
Tělocvičné jednoty Sokol Valteřice v případě dalšího prodeje, a to za stejnou cenu jako byl 

pozemek prodán, tedy 3600,- Kč. 

 Obec Horní Branná uzavře smlouvu o odkupu části pozemku p.p.č. 2162 k.ú. Valteřice 
v Krkonoších zapsaném na LV č.248. Jedná se o 72 m2. Zároveň schvaluje zřízení věcného 
břemene na tomto pozemku pro umožnění trvalého práva vstupu na nový pozemek. 

ZO schvaluje odkup části pozemku (72 m2) p.p.č. 995/3 v k. ú. Valteřice v Krkonoších, vznik 

věcného břemene na stávající pozemek a předkupní právo Tělocvičné jednoty Sokol Valteřice 
v případě dalšího prodeje (za stejnou cenu jako byl pozemek prodán) a pověřuje starostu 
přípravou a podpisem příslušné smlouvy. 

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

8. Různé 

 – Bezpečnostní zpráva PČR za rok 2021: v roce 2021 na území naší obce evidováno a 
prošetřováno 21 trestných činů (o 38% méně než v roce 2020) a 50 přestupků (stejný počet jako 
v roce 2020). 

ZO bere na vědomí Bezpečnostní zprávu PČR za rok 2021. 
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- Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství: 
v v již schválené vyhlášce dochází k aktualizaci rozlišení barev kontejnerů na sklo, pytlů na 
kovový odpad, … 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství.                             Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

9. Diskuze: 

- T. : dotaz na škody způsobené přívalovým deštěm ve čtvrtek 17. 2. 2022 - dva výjezdy 
hasičů (zaplavený sklep, větvemi zanešené koryto potoka pod lávkou v dolní části obce). 
V loňském roce obec několikrát upozorňovala správce toku Sovinky, Povodí Labe, na nutnost 
úpravy koryta. Na vlastní náklady bylo vloni na podzim upraveno koryto v dolní části toku. 
Starostové Horní i Dolní Branné budou s Povodím Labe společně jednat o případných úpravách 
koryta Sovinky. 

- paní L.  upozornila na nutnost čištění svodnic a vyčištění příkopů v dolní části obce. 

- pan M.  se dotazoval, kdy bude plně funkční TKR. Starosta obce informoval o tom, 

že obec v současné době komunikuje s Českým telekomunikačním úřadem. Ten v obci již 
dvakrát prováděl měření za účelem zjištění příčin krátkodobých výpadků TKR (v zřízení na 
OÚ neshledán problém, zřejmě dochází k externímu rušení signálu). 25. 2. zaměstnanci ČTÚ 
nainstalují na OÚ speciální zařízení, které bude signál monitorovat celý víkend.  

- dále p.  upozornil na havarijní stav krajské silnice ve Valteřicích, na problémy s tonáží 
projíždějících vozidel. Starosta odpověděl, že obec vyzývá kraj k opravě silnice několikrát do 
roka a že obec silnici převezme do svého vlastnictví pouze v případě kompletní rekonstrukce a 
úplného majetkového vyrovnání. 

- pan. V.  se dotazoval na stav multifunkčních sportovišť. Starosta obce odpověděl, 
že probíhají jednání s firmou S-Vision za účasti právníků, kdy obec odmítá proplácet faktury 
za nehotové, nerealizované práce. Po jednáních s ministerstvem pro místní rozvoj je termín 
dotace prodloužen do konce června 2022. V úvahu přicházejí dvě varianty – ukončení smlouvy 
a dokončení prací jinou firmou, nebo dokončení prací firmou stávající. Obec se připravuje na 
obě varianty. 

- pan M.  se dotazoval na stav změny územního plánu. Starosta obce odpověděl, že 
k naprosté většině návrhů na změny se krajský úřad vyjádřil negativně, ale že za obec dál jedná 
s příslušnými odbory, aby bylo co nejvíc splněno zadání změny územního plánu. Problém je 
v tom, že obec nemá vyčerpány stavební rezervy, tudíž nemůže vytyčovat nové plochy. Totéž 
platí i pro plochy smíšené venkovské – stávající nejsou plně využity. 

- p. J.  – k čemu slouží čipy v popelnicích. Starosta obce vysvětlil, že čipy slouží 
k evidenci vývozů, do budoucna budou sloužit i k vážení výklopů. Obec bude platit za celkové 
množství skutečně vyvezeného odpadu. 

Jednání započato: 17:00  Jednání zakončeno: 18:35 

 

Zapsal:   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 



Usnesení a zápis č. 1/2022 

 

Usnesení č. 1/2022 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 21. února 2022. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021. 

2. Schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 pro dobrovolné spolky v celkové výši 812 
851,- Kč. 

3. Schvaluje příspěvek na provoz budovy AVZO ve výši 115 000,- Kč. 

4. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 
Branná, příspěvkové organizace za rok 2021ve výši 154 825, 93Kč zisku a jeho převedení do 
fondu rezerv. 

5. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 
příspěvkové organizace za rok 2021.  

6. Povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 
organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

7. Schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2021. 

8. Schvaluje příspěvek na opravu střechy kostela sv. Mikuláše ve výši 500 000,- Kč. 

9. Schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horní Branná v roce 2022 ve výši 40,60 Kč 
za jednoho občana městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, IČ: 
00275808. Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o spolupráci ze dne 4. 11. 2019 a 
je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice. 

10. Schvaluje odkup části pozemku (72 m2) p.p.č. 995/3 v k. ú. Valteřice v Krkonoších, vznik 
věcného břemene na stávající pozemek a předkupní právo Tělocvičné jednoty Sokol Valteřice 
v případě dalšího prodeje (za stejnou cenu jako byl pozemek prodán) a pověřuje starostu 
přípravou a podpisem příslušné smlouvy. 

11. Bere na vědomí Bezpečnostní zprávu PČR za rok 2021. 

12. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

                            místostarosta                                                     starosta 

Vyvěšeno :    25.2.2022                                                                Sejmuto: 


