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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 11. 1. 2023 

v zasedací místnosti OÚ Horní Branná 

 

Zasedání zastupitelstva řídil starosta obce. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluveni: Lidmila Hrubá a Libor Maňásek (nemoc), Lenka Šulanová – hlášen pozdní příchod 

Zapisovatel: Tibor Hájek 

Volba ověřovatelů zápisu: starosta obce navrhnul Věru Machovou a Radomíra Šťáska.  
ZO volí ověřovateli zápisu č. 1/2023 Věru Machovou a Radomíra Šťáska. 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel(a) se 2.  

Zápis z minulého zasedání (28. 11. 2022) podepsán oběma ověřovateli. V souladu s jednacím 
řádem se starosta dotázal na případné připomínky k zápisu a usnesení z 28. 11. 2022. Nebyly 

vzneseny žádné. 
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho 

doplnění. 
Program: 

1. Smlouva s Libereckým krajem - rekonstrukce silnice III/2955 a chodníky.  

2. Nabídka na vkladový účet – termínovaný vklad.  

3. Rozpočtové opatření č.4/2022.  

4. Zpráva kontrolního výboru. 

5. Diskuze. 

Starosta navrhl rozšíření programu o body: 
    - Účast v Programu obnovy venkova. 

- Zrušení vyhlášky č. 3/2021. 
ZO schvaluje rozšířený program svého zasedání 11. 1. 2023 dle znění uvedeného v zápisu. 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

1. Smlouva s Libereckým krajem - rekonstrukce silnice III/2955 a chodníky:  

Krajská správa silnic i obec Horní Branná mají platné stavební povolení – KSSLK na 

rekonstrukci silnice III/2955 (od pomníku padlých v centu Horní Branné, směr Vrchlabí), obec 
na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení (od pomníku padlých ke kravínu). Na svou část 
projektu (celkové náklady 8 463 567,- Kč) obec obdržela dotaci ve výši 2 499 929,- Kč od 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotaci je nutné vyčerpat v roce 2023. Proto v prosinci 

2022 proběhlo jednání se zástupci Libereckého kraje, na kterém bylo dosaženo dohody o 
společném postupu při zadávání veřejných zakázek a spolupráci při stavební realizaci výše 
uvedené akce, kdy kraj bude zajišťovat veškeré administrativní, stavební úkony. Obec bude 
hradit své závazky a kontrolovat jejich plnění. Tento postup je popsán ve 

Smlouvě o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce 

„Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ ev.č.  SMHB/31/2023 s 

Libereckým krajem (IČO: 70891508). 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při 
realizaci stavební akce „Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ 
ev.č. SMHB/31/2023 s Libereckým krajem (IČO: 70891508). 

Hlasování: pro 8  – proti 0 – zdržel(a) se 0.  
17:12 – příchod L. Šulanové. 
 

2. Nabídka na vkladový účet – termínovaný vklad: 

Obec si nechala od finančních ústavů, u nichž má uloženy své finanční prostředky – v současné 
době cca 42 500 000,- Kč (Česká spořitelna, Komerční banka), vypracovat nabídky na 
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termínovaný vklad. Výhodnější je nabídka od České spořitelny (tříměsíční termínovaný vklad 
s úrokem 5,9% - roční úročení, předpokládaný zisk 295 000,- Kč, v případě potřeby lze vklad 
vybrat). Navrženo na tři měsíce uložit 20 000 000,- Kč (finance na větší investice budou 

zapotřebí až ve druhém pololetí 2023. 
Paní Machová upozornila na možné nebezpečí znehodnocení vkladu vzhledem k současné 
nejisté situaci, především na pojištění vkladů ze zákona, které je kryto pouze do 100 tisíc EUR. 
ZO schvaluje vložení 20 000 000,- Kč na tříměsíční termínovaný vklad u České spořitelny (IČO 
45244782). 

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

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022: v souladu s usnesením č. 8/2022 schválil starosta obce 
rozpočtové opatření č. 4/2022. Zvýšení rozpočtu obce v příjmech i ve výdajích o částku 
963 700,- Kč. Viz příloha. 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022. 

 

4. Zpráva kontrolního výboru: zpráva z 19. 12. 2022. Přednesl předseda kontrolního výboru 
Jiří Harcuba. Při kontrole plnění usnesení č. 1– 6/2022 neshledal kontrolní výbor žádná 
pochybení. 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z 19. 12. 2022. 

 

5. Účast v Programu obnovy venkova: 

obec získala stavební povolení na výstavbu chodníků pro pěší podél silnice III/2954 (od 
obecního úřadu do Valteřic). Vzhledem k nesouhlasu dvou majitelů pozemků, nepůjde o 
nepřerušovanou stavbu – obec tak nemůže žádat o dotaci od SFDI na celou akci, ale pouze na 

část od obecního úřadu k mostu u . Chodníky budou po přerušení dále pokračovat od 
pozemků pana .  a .  až k valteřické křižovatce. Rozpočet této části je 
3 359 127,- Kč (vč.DPH) a, pokud vše půjde dle předpokladů, bude se realizovat v roce 2023. 

Obec požádá o dotaci ve výši 300 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Libereckého 
kraje. 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na projekt „Chodník pro 
pěší podél silnice III/2954 – směr Valteřice“ a potvrzuje vyčlenění prostředků na vlastní podíl 
v rozpočtu obce. 

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

6. Zrušení vyhlášky č. 3/2021: 

V souvislosti s nově schválenými „odpadovými“ vyhláškami je nutné zrušit vyhlášku č. 3/2021, 
která se týká stejné tematiky, ale je nahrazena vyhláškami novými. 
ZO ruší vyhlášku č. 3/2021. 

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

- na minulém zasedání pan .  upozornil na vznikající skládku na Principálku. Její 
původce byl zjištěn a se starostou se dohodli na tom, že skládka bude do konce týdne nejpozději 
do 22. ledna odstraněna. 
 

Další zasedání zastupitelstva obce se s největší pravděpodobností uskuteční 13. 2. 2023. 
Jednání započato: 17:00  Jednání zakončeno: 17:30 

 

Zápis vyhotoven: 13. 1. 2023 

Zapsal:   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 1/2023 
Zastupitelstva obce Horní Branná z 11. 1. 2023. 

 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

 

1. volí ověřovateli zápisu č. 1/2023 Věru Machovou a Radomíra Šťáska. 
 

2. schvaluje rozšířený program svého zasedání 11. 1. 2023 dle znění uvedeného v zápisu. 
 

3. schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při 
realizaci stavební akce „Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ 
ev. č. SMHB/31/2023 s Libereckým krajem (IČO: 70891508). 
 

4. schvaluje vložení 20 000 000,- Kč na tříměsíční termínovaný vklad u České spořitelny 
(IČO 45244782). 

 

5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022. 
 

6. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z 19. 12. 2022. 

 

7. schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na projekt „Chodník pro 
pěší podél silnice III/2954 – směr Valteřice“ a potvrzuje vyčlenění prostředků na vlastní podíl 
v rozpočtu obce. 
 

8. ruší vyhlášku č. 3/2021. 
 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

                            místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 
 

Sejmuto: 


