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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 22. listopadu 2010
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:
dle listiny přítomných 10 členů, omluvena Mgr. M.Nyklová + hosté
Návrhová komise: Ing. Vlastimil Bien, Jindřich Hanč
Ověřovatelé zápisu: Zdenka Bambulová, Jaroslav Jiřišta
Zapisovatel:
Anna Zuzánková
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený
program byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Bytové záležitosti – přidělení bytu v čp. l
* Členové ZO byli seznámeni se seznamem žadatelů o přidělení bytu
- návrh na přidělení bytu panu Zdenku Kobrlovi, Horní Branná 99 a jeho družce paní Renatě
Hartigové – nebyl schválen
ZO neschvaluje přidělení bytu panu Kobrlemu a paní Hartigové.
hlasování: pro 0, proti 10, zdržel se 0
- návrh na přidělení bytu panu Vítězslavu Hofmanovi a slečně Aleně Vejnarové
ZO schvaluje přidělení bytu panu V. Hofmanovi a slečně A.Vejnarové
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
* Instalace krbových kamen v obecních bytech v čp. 1 a 301
- vyvložkování komínů – náklady hradí obec
- splácení umořováním nákladů nájemníky úpravou nájmu
- zvýšení ceny nájmu na m2 – dohodou
- směrnice na nájemné – výše nájmu (dle vybavení bytu krbovými kamny)
- pondělí 29.11.2010 – schůzka na vypracování směrnice a stanovení výše nájemného.
2. Majetkové záležitosti:
* pan Miroslav Nykryn, Horní Branná – záměr o prodeji obecního pozemku vyvěšen
* směna pozemků na místní komunikaci pan Václav Blažek, pan Florián Šír a Obec Horní
Branná
* stavba sloupové trafostanice na p.č. 5/2 v k.ú. H. Branná – obecní pozemek (u č.p. 210
pan Učený) pro posílení oblasti, požadavek obce na ČEZ - 10 tis. Kč za umístění
stanice.
ZO schvaluje umístění stavby na obecním pozemku 5/2 v k.ú. H. Branná a poplatek ve výši
10 tis. Kč.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
* Návrh nájemní smlouvy na skládkování v lomu ve Valteřicích – majitelé Havlíček Jan,
Skřivánková Libuše, Lomnice nad Popelkou.
Návrh smlouvy do roku 2020, obec bude hradit roční úplatu dle výše daně z nemovitosti
(p.p.č. 450/2, 217).
ZO schvaluje předložený návrh nájemní smlouvy.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
3. Rozpočtová opatření č. 12 až 18/2010 – viz příloha
ZO projednalo předložená rozpočtová opatření.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18/2010.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové provizorium na I. čtvrt. 2011 – viz. příloha
ZO předložené rozpočtové provizorium projednalo.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2011.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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5. Organizační záležitosti:
* Kontrolní a finanční výbor odsouhlasen na ustavujícím zasedání 9.11.2010.
* Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. - stanovení odměn – podán návrh na odměnu:
- zastupitelů v nulové výši
- místostarostky v podlimitní výši dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
ZO projednalo a schvaluje navržené výše odměn členů zastupitelstva.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
ZO projednalo a schvaluje odměnu místostarosty s platností od 1.11.2010.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 2
* SPOZ – vedoucí Anna Stašiňková
ZO schvaluje komisi SPOZ ve stávajícím složení.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel 0
6. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2010 – viz příloha.
ZO bere na vědomí.
7. Různé :
* Požadavek Měst. úřadu Jilemnice na určení pověřeného pracovníka pro zpracování ÚP.
- návrh na Ing. Miloslava Martina
ZO Horní Branná v souladu s ustanovením § 6 odst. 5, ve vazbě na § 47
odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního řádu určuje Ing. Miloslava Martina
jako spolupracující osobu s pořizováním územního plánu obce Horní Branná.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
* Inzerce obce Horní Branná v brožurce pro turisty ( firma PIP s.r.o. Hradec Králové).
1 stránka – náklady ve výši 7500 Kč.
ZO schvaluje zařazení inzerce obce u firmy PIP s.r.o.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
* ZŠ a MŠ Josefa Šíra v Horní Branné:
a) ZO schvaluje přijetí darů od: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, ve výši 20 tis. Kč,
Agrofert Holding a.s., Praha, ve výši 20 tis. Kč,
Cutisin a.s., Jilemnice, ve výši 20 tis. Kč.
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 1
Žádost ZŠ H. Branná o příspěvek ve výši 95 tis. Kč na úpravu prostor pro dílny (po
bazénu).
b) ZO schvaluje navýšení rozpočtu o 95 tis. Kč.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
Žádost o dofinancování mzdových nákladů pro pracovníky stravovacího zařízení
36 tis. Kč.
c) ZO schvaluje dofinancování mzdových nákladů ve výši 36 tis. Kč.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
* Žádost manželů Horáčkových, Horní Branná 370 –změna parcely č. 256/2 v k.ú. Valteřice
z ostatní plochy na stavební pro výstavbu – záměr stavby malé větrné elektrárny.
ZO schvaluje postoupení zpracovateli ÚP.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1
* Žádost Klubu biatlonu Horní Branná o příspěvek na vzduchovou zbraň pro potřeby
mladých závodníků ve výši 37 tis. Kč. Ponechat do rozpočtu na rok 2011.
* Městská policie Jilemnice – připomínka k rozdělení pracovníků na dvě místa, jak ve
Valteřicích, tak i u školy v Horní Branné. Projedná Ing. Martin.
* Informace - příští jednání zastupitelstva se bude konat 13.12.2010 od 17.00 v H. Branné.
Jednání započato: v 17,00 hod.
Jednání ukončeno: v 19,45 hod.
Zapsala: Zuzánková

Ověřili:
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Ing.Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 10/2010
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 22. listopadu 2010.
Zastupitelstvo obce

I.

s c h v a l u j e:
a) Přidělení bytu v č.p. 1 – pivovarská část pro pana Vítězslava Hofmana a sl. Alenu
Vejnarovou.
b) Umístění sloupové trafostanice na p.p.č. 5/2 v k.ú. Horní Branná za podmínky příspěvku
10 tis. Kč za umístění trafostanice.
c) Prodloužení smlouvy s majiteli p.p.č. 450/2 a st.p.č. 217 v k.ú. Valteřice na skládkování
inertního materiálu za poplatek ve výši daně z nemovitosti předmětných pozemků na dobu
10 ti let..
d) Rozpočtová opatření č. 12,13,14,15,16,17, a 18/2010.
e) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2011.
f) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva pro následující volební období
ve výši 0,00 Kč a odměnu místostarostky v podlimitní výši dle Přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.
g) Komisi SPOZ pod vedením paní Anny Stašiňkové.
h) Příspěvek 7 500 Kč na inzerci v propagačním materiálu.
ch) Dary pro ZŠ a MŠ Horní Branná od firmy Cutisin , Agrofert a Škoda Auto.
i) Příspěvek ZŠ a MŠ J. Šíra na dorovnání mezd v MŠ ve výši 36 tis. Kč.
j) Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ J. Šíra o 95 tis. Kč.
k) Postoupení žádosti na MěÚ Jilemnice na zařazení do územního plánu p.p.č. 256/2 v k.ú.
Valteřice.

II.

bere na vědomí
Příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2010.

III. u k l á d á
IV.

starostovi připravit směrnici pro instalaci krbových kamen a vložkování komínů
v bytech ve vlastnictví Obce Horní Branná.
ZO Horní Branná v souladu s ustanovením § 6 odst. 5, ve vazbě na § 47, odst. 1 a 4, § 49
odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního řádu, určuje Ing. Miloslava Martina jako spolupracující
osobu při pořizování územního plánu obce Horní Branná.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 25.11.2010
Sejmuto :
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