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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 22. srpna  2011 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných 9 členů + hosté, omluveni Jiřišta Jaroslav 
                                 a Mgr. Martina Nyklová 
Návrhová komise:    Jiří Horáček, Luboš Zimmermann 
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Hanč, Ing.Vlastimil Bien 
Zapisovate               Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl schválen bez připomínek. 
 
Program : 
 
1. Finanční záležitosti –  

* Přehled hospodaření Obce Horní Branná za 1. pol. 2011 – viz. Příloha.  
* Rozpočtová opatření č. 4, 5 a  6/2011.  
ZO bere na vědomí přehled hospodaření za 1. pol. 2011. 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2011. 
                                              hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

2. Bytové záležitosti 
      a/ uvolnění bytu po paní Janě Sehnalové, Horní Branná č.p. 1  k 31.10.2011 

     Byt nabídnut paní Magdě Burianové Horní Branná.  Obec  po prohlídce stavu podlahy.  
     případně odkoupí podlahovou krytinu (plovoucí podlaha). 
b/ uvolnění bytu po paní Kateřině Janatové, Horní Branná č.p.1  k 31.8.2011 
     Byt nabídnut manželům Kristýně a Jaroslavu Šírovým z Horní Branné 284. 
ZO projednalo žádosti a přiděluje byt po paní Sehnalové paní Burianové  
      a byt po paní Janatové manželům Šírovým. 
                                             hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se1 
c/ Úhrada dluhu (nájemné) panem Grufíkem a Zdenkou Boháčkovou  - dlužná částka byla 
    uhrazena. Nájemní smlouva se prodlužuje do 31. ledna 2012. 
ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy a prodloužení nájmu do 31.1.2012. 
                                             hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
3.    Okrašlovací spolek Jilemnice, o.s. – žádost o příspěvek ve výši 15. tis. Kč 

    ( oprava Božích muk P. Marie v Horní Branné, umístění kříže místo sochy  Karla Velikého 
     na cestě Horní Branná – Jilemnice) 
    ZO projednalo žádost a schvaluje příspěvek ve výši 15 tis. Kč. 
                                               hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

4. Stavební záležitosti 
* pan Miroslav Nykryn,  Horní Branná 339 – přístavba skladu na p.p.č. 2440/6 v k.ú. H. 
   Branná – členění sedlové střechy , nesymetrické řešení  se sklonem střešních rovin 26 a 30  
   stupňů, sněžáky 

   * pan Jiří a Renata Kocourkovi, Horní Branná 379 – stavba zahradního domku na p.p.č. 
     1008/5 a 1008/6 v k.ú. H. Branná– nesymetrický sklon střešních rovin 29 a 48 stupňů  
  ZO předložené žádosti projednalo a schvaluje sklony střech. 

                                                     hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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5. Různé: 

* Žádost pana Jana Maláta, Romana Gaudela, Lucie Feixové a Pavla Raddy z Horní Branné 
o povolení konání  soukromé akce 17.9.2011 na Zámecké zahradě. SDH Horní Branná nebude 
mít  3.9.2011 taneční zábavu, mohl by se tento termín použít 17.9.2011. 
ZO žádost projednalo a souhlasí s pořádáním soukromé akce na Zámecké zahradě dne 
17.9.2011. 
                                                     hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
* Soutěž Vesnice roku 2011 – v rámci Libereckého kraje  byla Horní Branná vyhodnocena 
   za vzorné vedené obecní kroniky, odměna 10 tis. Kč. 
* Návrh na obsazení místa technika u obecného úřadu v Horní Branné na poloviční úvazek. 
* DPS – atrium – žádost na získání dotací. 
* 8.9.2011 veřejné projednání návrhu územního plánu obce od 15,00 hod. 

                                                       
  Jednání započato:  v    17.00 hod. 
  Jednání ukončeno: ve  19.05  hod. 

 
      

 
 

          Zapsala:   Anna Zuzánková               Ověřili:                           Ing.Miloslav Martin 
                                                                                                              starosta 
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U s n e s e n í   č. 6/2011 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 22. srpna 2011. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

I.   s c h v a l u j e: 
 
      a ) Rozpočtová opatření č. 4, 5, a 6/2011.              

b)  Příspěvek 15 tis. Kč Okrašlovacímu spolku Jilemnice, o.s.  
c)  Přidělení bytu paní Magdě Burianové v č.p. 1 od 1.11.2011. 

      d)  Přidělení bytu manželům Kristýně a Jaroslavu Šírovi v č.p. 1 od 1.9.2011. 
e)  Stavební úpravy – sklony střešních rovin na přístavbě skladu pana M. Nykrýna na p.p.č.  

                                    2440/6 v k.ú. H. Branná    
                                  - sklony střešních rovin  na stavbě zahradního domku na p.p.č. 1008/5  
                                       a 1008/6 v k.ú. H. Branná - pan Jiří a Renata Kocourkovi, Horní 
                                       Branná 379. 
f) soukromou akci v termínu 17.9.2011 na Zámecké zahradě. 
g) Prodloužení nájemní smlouvy panu Romanu Grufíkovi a Zdence Boháčkové, H. Branná  
    č.p. 1 do 31.1.2012.   
 

 
 
 
    Anna  Z u z á n k o v á                                         Ing. Miloslav  M a r t i n   

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 26.8.2011 
   Sejmuto    : 


