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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 3. října  2011 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných 9 členů, 2 omluveni ( Ing. Harcuba Jiří, Hanč Jindřich)  
                                 + hosté 
Návrhová komise:    Ing. Vlastimil Bien, Zdeňka Bambulová 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jiřišta, Mgr.Tibor Hájek 
Zapisovatel            : Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl schválen bez připomínek. 
 
Program : 
 
1. Finanční záležitosti –  
      Finanční účetní Stanislava Paulů seznámila členy ZO s rozpočtovým opatřením 
      č.7, 8, 9 a 10/2011.                                                    viz příloha                                 
      ZO projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2011. 
                                              hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
2. Bytové záležitosti 
      Žádost  pana Jiřího Maralíka, bytem Ostrava, na umístění do DPS. 
      ZO schvaluje přidělení bytu v DPS panu Jiřímu Maralíkovi. 

                                         hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

3.   ZŠ J. Šíra Horní Branná: 
* Mgr. Tibor Hájek seznámil přítomné s čištěním septiku, nutnost  vybudování jímky  

         s lapolem pro zachycení tuků. 
      * Žádost školy o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách na šk. rok 2011/2012. 
      * Výměna ventilů u radiátorů v celé základní škole, doplnění hlavicemi na dálkové  
         ovládání  řízení vytápění jednotlivých prostor školy ( úspora cca 20 – 30 %) 
       ZO žádost o povolení výjimky projednalo a schvaluje výjimku z počtu žáků pro školní 
       rok 2011/2012 v počtu  14,55 na třídu (norma je 17 žáků na třídu). 

                                             hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
 
4.Různé: 

* Řešit  nákup vozidla pro SDH  - předány prospekty vyráběných vozidel. 
* Nákup sekačky na trávu. Sekačka zůstane v majetku Obce Horní Branná a bude  zapůjčena 
   TJ Sokol Horní Branná  pro potřeby sečení sportovního areálu a obecních ploch. 

      * Odprodej 2 ks sekaček. 
* Ukončení  pronájmu Zámecké restaurace panem Marcelem Zuzánkem, Horní Branná                                           

          č.p. 345, k 30.9.2011, pronájem Zámecké restaurace slečně Ivě Maškové,  
          Horní Branná 174, od 1.října 2011. 
       ZO bere na vědomí ukončení nájmu k 30.9.2011. 

 ZO schvaluje pronájem Zámecké restaurace slečně Ivě Maškové, Horní Branná 174, od  
 1.10.2011. Sepsat novou nájemní smlouvu. 

                                                        hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
       
      * Nabídka Úřadu práce Semily – Most ke vzdělání – kurz na obsluhu počítače. 
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       * Nabídka  Petra Blažka, Horní Branná č.p.253, na úklid sněhu a protahování v obci - 
          viz.příloha. 
          Oslovit stávající firmy, které tyto práce dosud vykonávaly na předložení nabídky. 
       * Sdělení firmy MediClinic a.s. Brno o ukončení nájmu dětské ordinace v Horní Branné  
           k 30.9.2011. 
       * Výzva k občanům – pracuje se na projektu historicko národopisné expozice v přízemí 
           zámku, obec má zájem o zapůjčení  historických věcí od občanů. 
       * Trejbalová Mirka, Horní Branná  208 -  žádost o schválení sklonu střechy pergoly na  
           p.p.č. 1950/19. 
           ZO souhlasí se záměrem stavby  pergoly Miroslavou Trejbalovou, Horní Branná 208, 
           na p.p. č. 1950/19. 
                                                                            hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
      * Čekárna Valteřice -  pronajato paní Pavlíně Slavíkové za účelem provozování prodejny  –  
         v současné době mimo provoz, od dubna neuhrazen nájem. 
         Zaslána upomínka k zaplacení nájmu. Řešit ukončení nájmu. 
      * Informace o centrální kanalizaci – jednání  s odborným poradcem firmy AD Vision panem  
         Dalimilem Vítkem, který zpracoval ekonomickou analýzu projektu: 

- současné podmínky stanovené SFŽP jsou nevýhodné 
- stavbu nelze z obecních rozpočtů financovat (vlastní podíl  pro 3 obce cca 80 mil. 

Kč) 
- výhled – dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí pro  Horní Brannou 
- po vydání územního rozhodnutí je možné společně žádat o dotace 
- podmínkou je vybudování vlastní společné ČOV  v k.ú. Kunčice nad Labem 
- další postup bude výsledkem společného jednání zainteresovaných obcí, (pro obce 

do 2 tis. obyvatel není  budování kanalizace v obci závazné). 
 

                                                       
  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. 7/2011 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 3. října 2011. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

I.   s c h v a l u j e: 
 
      a ) Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2011.              

b)  Přidělení bytu v DPS panu Jiřímu Maralíkovi od 1.11.2011. 
      c)  Žádost ředitele ZŠ J. Šíra o výjimku z počtu žáků pro školní rok 2011/2012. 

d)  Převod nájmu Zámecké restaurace  ( Marcel Zuzanek / sl. Ivana Mašková). 
e)  Záměr stavby pergoly se sklonem pultové střechy 10 st. na p.p.č. 1950/19 v k.ú. H. Branná  
     -  investor paní Miroslava Trejbalová, Horní Branná 208. 
 
 

II.    bere na vědomí 
 

a) Výpověď smlouvy o nájmu pro provozování ambulance Praktického lékaře pro děti 
v Horní Branné firmou MediClinic a.s. Brno k 30.9.2011. 

 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 10.10.2011 
   Sejmuto    : 


