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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 14. února 2011
na OÚ v Horní Branné.
dle listiny přítomných 9 členů + hosté
Omluveni pro nemoc: Ing. Jiří Harcuba, Zdenka Bambulová
Návrhová komise: Ing.Vlastimil Bien, Jindřich Hanč
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tibor Hájek, Jaroslav Jiřišta
Zapisovatel:
Anna Zuzánková
Přítomni:

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený
program byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Zpráva o hospodaření obce Horní Branná za rok 2010
(viz příloha)
ZO předložený přehled za rok 2010 projednalo.
ZO bere na vědomí Přehled hospodaření obce Horní Branná za rok 2010.
2. Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.Šíra Horní Branná
(viz příloha)
ZO projednalo předloženou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace. Přebytek
hospodaření ve výši 208 652,- Kč bude převeden do fondu rezerv na pokrytí mimořádných akcí
(družina, Mateřská škola Valteřice a Horní Branná).
ZO schvaluje předloženou zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
J.Šíra a převod přebytku hospodaření ve výši 208 652 Kč do fondu rezerv.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1
3. Návrh rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2011 –viz příloha
ZO návrh projednalo, bude vyvěšen na úřední desce.
Připomínka: Řešení kabelové televize – modernizace počítače, umožnit vysílání z DVD nosičů.
4. Plán akcí v rámci Programu obnovy venkova ( POV) – viz příloha
ZO projednalo návrh POV na rok 2011.
ZO schvaluje plán akcí v rámci Programu obnovy venkova na rok 2011.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0
5. Hospodaření s odpady – viz. tabulky
Hospodaření za rok 2010 vykazuje schodek ve výši cca 363 tis. Kč . Nutno uvažovat pro další
rok s navýšením poplatku a zvýšit propagaci třídění odpadů.
6. Různé:
* Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v katastru obce Horní Branná. (viz příloha)
ZO bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2010.
* Manželé Morávkovi Horní Branná 307 – žádost o přeložení obecního vodovodu na p.p.č.
1107/1, 1107/2 z důvodu výstavby rodinného domku (přeložka v délce cca 55 m).
- materiál vodovodního řadu zajistí obec
- přeložení a zajištění stavebního povolení zajistí stavebník
- pokládku vodovodního potrubí (případně stavební dohled) provede firma KrVaK s.r.o.
Horní Branná.
- Zpracovat směrnici pro zajištění jednotného postupu.
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* Žádost paní Jany Toni Honců, Horní Branná č.p. 147 o předběžný souhlas k připojení
na vodovod cca14 RD v lokalitě č. 21 a 22.
ZO souhlasí s budoucím napojením cca 14 rodinných domků na obecní vodovod.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
* Žádost Michala a Andrey Honců, Horní Branná 444 - stavba zahradního domku 6 x 4 m,
s pultovou střechou o sklonu cca 8 st., na p.p.č. 3621 v k.ú. H. Branná.
ZO schvaluje pultovou střechu na zahradním domku.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
* Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 – úprava článku 6.
ZO schvaluje úpravu znění textu čl. 6 závazné vyhlášky Obce Horní Branná o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
* Dodávka vody při stavbě rodinného domku:
- příspěvek na provoz a údržbu vodovodu při zřízení nové přípojky ve výši 6 000 Kč
(viz Usnesení č. 11/2002 z 16.2.2002)
- paušální platba v případě stavby domu - 120 m3 vody na dva roky
- Zpracovat směrnici pro zajištění jednotného postupu.
* Informace z jednání starostů obcí Horní Branná, Dolní Branná a Kunčice nad Labem s
panem Neumannem (SF ŽP ČR) ohledně dotací na výstavbu kanalizace podal Ing. Martin.
* Směna pozemku p.p.č. 2349/3 za p.p.č. 3815 a p.p.č. 2349/4 za p.p.č. 1715/3 v k.ú.
Horní Branná ( Ladislav Šír a Václav Blažek – pozemky pod místní komunikací)
Předáno písemné zamítavé stanovisko k návrhu směny ze strany rodiny Šírových.
Diskutovány varianty možného řešení.
* Diskuze o nočním svícení veřejným osvětlením – pro rok 2011 ponechat po celý rok do 24 hod.

Jednání započato: v 17.00 hod
Jednání ukončeno: ve 20.00 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. 2/2011
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 14. února 2011.
Zastupitelstvo obce

s c h v a l u j e:

I.

a ) Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Šíra v Horní Branné za rok 2010
a převedení výsledku hospodaření, tj. zisku ve výši 208 650,- Kč, do fondu rezerv.
b) Plán akcí zařazených do Programu obnovy venkova na rok 2011.
c) Napojení lokality č. 21 a 22 (J.T. Honců – 14 parcel) na obecní vodovod v rámci dělení
pozemků.
d) Stavbu zahradního domku na p.p.č. 3621 u č.p. 444 s pultovou střechou.
e) Úpravu znění textu čl. 6 závazné vyhlášky č. 1/2010 Obce Horní Branná o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

II.

bere na vědomí
a)
b)
c)
d)

Výsledek hospodaření obce za rok 2010.
Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2010.
Zprávu z jednání starostů o dalším postupu při výstavbě centrální kanalizace.

III. p o v ě ř u j e
Starostu vypracováním návrhu směrnice – a) na přeložky vodovodu
b) na zřizování nových vodovodních přípojek.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 21.2.2011
Sejmuto :
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