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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 2. července 2012
na Obecním úřadě v Horní Branné.
Přítomni: dle listiny přítomných 8 členů + hosté
(omluven Jindřich Hanč, Jiří Horáček a Mgr. Tibor Hájek)
Návrhová komise: Ing. Vlastimil Bien a Luboš Zimmermann
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martina Nyklová, Zdenka Bambulová
Zapisovatel
: Anna Zuzánková
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený
program byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Majetkové záležitosti:
* Záměr odkoupit dům paní Libuše Schmidové, Horní Branná 262. Návrh ceny 2 230 tis.Kč.
ZO záměr po prohlídce domu projednalo a považuje záměr koupě za vhodný.
Tento záměr byl projednán i s omluvenými členy zastupitelstva, kdy 2 souhlasí s koupí
a 1 by se zdržel.
ZO schvaluje záměr koupě domu č.p. 262 v Horní Branné se st.p. č. 118 a p.p.č. 108, 109,
2418/9, 2428/17 a 2575/49 v k.ú. Horní Branná.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2.

Bytové záležitosti:
* Dne 2.7.2012 předán byt po panu Z. Rychnovském v č.p. 1. Byt vyžaduje celkovou
rekonstrukci.
* Martin Hendrych, Horní Branná č.p.301, uhradil veškeré dlužné nájemné.Výpověď z bytu
neposlána.

3. Různé:
* Firma MATEX Hradec Králové – předložen projekt el. přípojky na pozemek č.p.p. 2072/5
v k.ú. Horní Branná pro stavbu RD. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - na akci č. IV-12-4011220/02 Horní Branná, p.p.č. 2072/5, Radda –kNN
mezi Obcí Horní Branná a ČEZ Distribuce, a.s.
ZO schvaluje předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene
na položení kabelu NN pro stavbu RD.
hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
* Rozpočtové opatření č. 3/2012 - dotace 900 tis. Kč na nákup hasičského vozidla pro
výjezdovou jednotku obce.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
* Mgr. Hrdlička - Občanské sdružení Fontes tres o.s. ( fara Horní Branná).
Informace o konání „Festivalu Za zdí“ ve dnech 7. a 8. září 2012 ( koncert v kostele,
promítání filmu, koncert na farské zahradě). Obec zajistí propagaci na kabelové televizi
a na internetu.
* 28.6.2012 se ve Vrchlabí konalo jednání starostů ohledně kanalizace - čistička odpadních
vod v Kunčicích n.Labem. Informaci podal Ing. Martin, nesouhlas Ministerstva zemědělství
s výstavbou nové čističky. Preferováno čištění na ČOV ve Vrchlabí.
* Paní Věra Raschiková – dopis zastupitelstvu ohledně provozu pošty v obci, malé využívání
dopravní obslužnost občany (jezdí se osobními auty), nebezpečí rušení pošty a dopravních
spojů.
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Bylo jednáno se zástupcem České pošty a.s.. Není počítáno se zrušením pošty v H. Branné.
ZO bere dopis s připomínkami na vědomí.

Jednání započato: v 17.00 hod.
Jednání ukončeno: v 19.00 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:
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Ing. Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 6/2012
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 2. července 2012.
Zastupitelstvo obce

I.

s c h v a l u j e:
a) Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na akci č. IV-12-4011220/02 Horní Branná, p.č. 2072/5, Radda –kNN
mezi Obcí Horní Branná a ČEZ Distribuce, a.s.
b) Rozpočtové opatření č. 3/2012.
c) Odkoupení rodinného domu paní Libuše Schmidové, Horní Branná 262 se st.p. č. 118
a p.p.č. 108,109, 2418/9, 2428/17 a 2575/49 v k.ú. Horní Branná. za navrhovanou cenu
2 230 tis. Kč.

II.

bere na vědomí
a) Dopis paní Raschikové z 12.6.2012 ohledně rušení pošty a dopravní obslužnosti.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 9.7.2012
Sejmuto :
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