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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 10. června  2013 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných: 9 členů ( omluven Jiří Horáček) + hosté 
                                 ( Jindřich Hanč – nepřítomen) 
Návrhová komise:    Ing. Jiří Harcuba, Luboš Zimmermann  
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Tibor Hájek, Ing. Vlastimil Bien 
Zapisovatel:              Anna Zuzánková 
 
      Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.  
Mgr. Hájek  - povodně – poskytnutí daru 
                    - přijetí sponzorského daru ZŠ. 
Doplněný program byl schválen. 
 

      Program: 
1. Finanční záležitosti:                                

a) Závěrečný účet Obce Horní Branná – viz příloha. 
    ZO schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy  
    pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
    „ bez výhrad“. 
                                 hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
b) Rozpočtová opatření: 
    * č. 3/2013 – vytvoření krizového fondu – částka 1000 Kč. 
    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 - vytvoření krizového fondu ve výši 1000 Kč. 
                                 hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
    * č. 4/2013 – převod z položky § 6171 na § 3639 ( částka 66 115 Kč, vliv na rozpočet 0 ) 
    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. 
                                  hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
    * č. 5/2013 – příspěvek na povodně ve výši 100 tis. Kč Obci Rudník (z pol. komunikace) 
    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 ve výši 100 tis. Kč  - příspěvek na povodně 
    Obci Rudník. 
                                 hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
c) ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná – přijetí daru od pana Vratislava Hromádko, Horní  
    Branná 338, ve výši 100 tis. Kč. 
    ZO schvaluje přijetí daru ve výši 100 tis. Kč. 
                                 hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

2.   Snížení energetické náročnosti ZŠ Horní Branná 
   a)  Ve výběrovém řízení vybrána firma MB Quality s.r.o.  Praha.  
   b)  Smlouva o dílo ve výši 4 330 124 Kč (s DPH) – výměna oken, zateplení fasády. 
        ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo s firmou MB Quality s.r.o. na akci Snížení  
        energetické  náročnosti  budovy ZŠ Horní Branná. 
                               hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
   c) Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Horní  Branná – přiznána dotace, 
        bude provedeno výběrové řízení na dodavatele, oslovení 3 firem. 
   d) Smlouva o dílo s firmou Strejc Deasing s.r.o. – na zajištění expozice „Život pod 
         horami“. 
       ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo s firmou Strejc Design s.r.o. 
                                   hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 
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3.   Majetkové záležitosti: 
a) Odprodej obecního majetku – kára a  valník za traktor 

              ZO souhlasí s prodejem obálkovou metodou, inzerovat na kabelové televizi. 
                                             hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Směnná smlouva Obec Horní Branná a Alena a Oldřich Haklovi Valteřice 75. 
              ZO schvaluje předloženou směnnou smlouvu. 
                                             hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
          c) Cesta ke hřbitovu ve Valteřicích  p.p.č. 1276/2 v k.ú. Valteřice ( 183 m2 za  cenu celkem  
              9 160 Kč),  věcné břemeno jízdy a chůze po pozemku, předkupní právo v případě   
              prodeje. 
              ZO schvaluje kupní smlouvu. 
                                             hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

d) Nábytek po panu Jezsovi - po soudním vystěhování  v roce 2005 lze zlikvidovat, nebo 
nabídnout.  

e) Pouť v Horní Branné 15.6. a 16.6.2013. 
         Uzavřena smlouva s paní Schmiedovou na zajištění pouti, nájem 25 tis. Kč.  
         Částka  5 tis. Kč  bude poskytnuta sdružení Fontes tres, o.s. 

5)  Svozy biodpadů: 
   Místní vyhláška na svoz bioodpadu v obci – viz příloha. 
   ZO schvaluje předložený návrh vyhlášky na svoz bioodpadu. 
                                          hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

6)  D P S: 
   a) Přidělení bytu v DPS paní Věře Fajstauerové, Stěžery, od 1.7.2013. 
       ZO schvaluje přidělení bytu v DPS od 1.7.2013. 
                                         hlasování: pro : 9, proti: 0, zdržel se: 0 
   b) Roznos pošty klientům ( Nařízení č. 1/2013 – viz příloha). 
       ZO schvaluje Nařízení č. 1/2013 o doručování pošty v DPS. 
                                         hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  c) Poplatky za společné prostory v DPS – viz příloha. 
      ZO schvaluje poplatek za společné prostory v DPS ve výši 200 Kč měsíčně/osobu 
     od 1.7.2013. 
                                          hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  d) Átrium – přeložení dlažby, likvidace keřů, úprava trávníků, v dalších letech 
       možnost výsadby. 

7.   Různé: 
  a)  Informace o stavbě kioskové trafostanice Valteřice  - „na křižovatce“ pro posílení objektu 

„Petra“ -  předběžný souhlas se stavbou na obecním pozemku. Obec se vyjádří k tvaru 
objektu a provedení fasády. 

  b) Informace o 2 hodinových strojích v kostele sv. Mikuláše (věžní hodiny), možnost  
      rekonstrukce hodinářem a následné vystavení. 
      ZO souhlasí s opravou vyřazených hodinových strojů. 
  c) Odkanalizování obce centrální kanalizací – v současné době nereálné, Kunčice nad 
      Labem ani Dolní Branná nebudou budovat. Projednat možnost čističky u sokolovny HB. 
  

Jednání započato: v 17,00 hod 
Jednání ukončeno: ve 20,00 hod 

 
Zapsala: Anna Zuzánková            Ověřili:                       Ing.Miloslav Martin 

                                                                                              starosta     
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U s n e s e n í   č. 5/2013 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 10. června 2013. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

I.   s c h v a l u j e: 
 

 a) Program jednání zastupitelstva. 
 b) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy pověřeného  
     kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – bez výhrad.    

       c) Založení krizového fondu v částce 1000,- Kč. 
       d) Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2013. 
       e) Finanční dar  Obci Rudník ve výši 100 tis. Kč.  
       f) Přijetí finančního daru od pana V. Hromádko pro ZŠ J. Šíra ve výši 100 tis. Kč. 
       g) Smlouvu o dílo na zateplení ZŠ s firmou MB Quality s.r.o. 
       h ) Smlouvu o dílo na akci Život pod horami s firmou  Strejc Design, s.r.o. 
      ch) Prodej dvoukolové káry za traktor a traktorového vleku. 
        i) Směnnou smlouvu na pozemky  mezi Obcí H. Branná a manželi Haklovými. 

j) Kupní smlouvu na odkup p.p.č. 1276/2 v k.ú. Valteřice. 
k) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního  
    kompostování. 
l) Přidělení bytu v DPS  paní Věře Fajstauerové. 
m) Nařízení č. 1/2013  o roznosu pošty v DPS. 
n) Výši poplatku 200 Kč/obyvatele za el. energii ve spol. prostorách DPS od 1.7. 2013. 

        
 

II.    b e r e  n a  v ě d o m í 
 

a) Zprávu o průběhu výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Horní 
Branná“. 

 b)   Zajištění tradiční pouti 15. a 16.6.2013 – smlouva s paní Schmiedovou na 25 tis. Kč. 
       c)   Dohodu s Fontes tres, v.o. na převod částky 5000,- Kč za použití farské louky pro  
             pouťové atrakce. 
 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 

 
 
   Vyvěšeno : 14.6.2013 
   Sejmuto    : 


