Usnesení a zápis č. 8/2013 ze 14.10.2013

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 14. října 2013
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:

dle listiny přítomných: 10 členů + hosté
omluven Ing. Jiří Harcuba, od 18.00 hod omluvena Mgr. Martina Nyklová

Návrhová komise: Mgr. Martina Nyklová, Roman Charouz
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jiřišta, Mgr.Tibor Hájek
Zapisovatel:
Anna Zuzánková
Na uvolněný mandát po paní Zdence Bambulové nastupuje dle §56 zák. č. 491/2001
o volbách do zastupitelstva obce od 10.9.2013 pan Vítězslav Tobolka.
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Územní plán obce – informace pro další postup podala paní Bedrníková, MěÚ Jilemnice,
odbor územního plánování.
viz příloha
ZO projednalo přednesené připomínky a schvaluje zohlednění připomínek (požadavků):
- lokalita pro motokros – Motosport Valteřice
- lokalita pro výstavbu rodinného domu p. Vratislav Hromádko.
Připomínka pana Bujárka nebude zohledněna v územním plánu. ZO již dříve rozhodlo o rezervě
pro sport na těchto pozemcích.
Připomínka pana Jaschkeho a paní Kubátové nebyla projednána v dotčených orgánech a byla
podána po termínu. Nebude zohledněna v územním plánu.
ZO schvaluje pokračování ve zpracování předložených dvou připomínek.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
2. Žádost T.J. Sokol Horní Branná o příspěvek na revitalizaci hřiště ve výši 1 720 tis. Kč.
ZO projednalo žádost T.J. Sokol Horní Branná a schvaluje příslib poskytnutí částky ve výši
1 720 tis. Kč na revitalizaci hřiště v roce 2014 až 2015.
Podmínky poskytnutí: - doložení projektu
- schválení rozpočtu obce na rok 2014.
hlasování: pro: 6, proti: 2, zdržel se: 1
3. ZŠ a MŠ J. Šíra
a) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ J. Šíra Horní Branná za rok 2012-2013.
viz příloha
ZO schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy za rok 2012-2013.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
b) Rozšíření zřizovací listiny ZŠ a MŠ J. Šíra:
- vedení zájmových kroužků
ZO schvaluje rozšíření doplňkové činnosti ZŠ o vedení zájmových kroužků.
hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
c) Pokácení stromů u školy na p.p.č. 2425/1 – viz příloha.
ZO schvaluje pokácení stromů a úpravu prostoru u školy novou výsadbou.
hlasování: pro: 8, proti: 0 zdržel se: 1
4. Restaurace Chapeau bas – žádost o odpuštění nájmu za III. čtvrtletí 2013.
ZO nesouhlasí s prominutím nájmu za 3. čtvrtletí 2013 a schvaluje podání výpovědi dohodou ze
strany obce k 31.10.2013.
hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel: 0
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5. TKR – info o rozšíření.
Program „D“ lze naladit, je vysílán celostátně v rámci multiplexu č. 3.
Internet – navrženo zakoupení nové CMTS stanice pro zlepšení poskytování služeb internetu
(cena 279 tis. Kč bez DPH).
Vzhledem k vynaloženým nutným investicím, bylo projednáno zvýšení ceny za internet na
původní částku tj. 300,- Kč za měsíc od 1.1.2014. O uskutečnění záměru bude rozhodnuto na
příštím zasedání zastupitelstva.
6. Různé:
* Příspěvek na činnost MaS „Přiďte pobejt“ pro další plánovací období.
Příspěvek 7 Kč/obyvatele.
viz příloha
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7 Kč/obyvatele.
hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
* Zimní údržba 2013-2014. Zepo s.r.o. a p.Miloš Zuzánek – projednat uzavření smlouvy
na 2 roky.
ZO schvaluje uzavření smluv na 2 roky.
hlasování: pro: 9, proti: oí, zdržel se: o
* Informace – obsazení sociální pracovnice v DPS: DiS. Pavlína Klouzová ze Zálesní Lhoty.
ZO bere na vědomí.
* Doplnění kontrolního výboru – Jaroslav Jiřišta.
ZO schvaluje změnu ve složení kontrolního výboru: Horáček Jiří – předseda
Jiřišta Jaroslav - člen.
hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se:2
* Dotace na MŠ a ZŠ – podepsány smlouvy na výplatu dotací (zateplení).
* Přeložení vodovodu u č.p.74 ( MUDr. Kaderková) – požadujeme předložení projektu
a stavebního povolení, zabezpečení odkrytého vodovodu před zámrazem (projednáno při
místním šetření dne 10.10.2013).
* Uvolnění bytu v č.p. 149 Valteřice od 15.11.2013.
* Přes zimní období zasedání zastupitelstva od 16.00 hod. (pondělí).

Jednání započato : v 17,00 hod.
Jednání ukončeno: ve 20.30 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:

Ing.Miloslav Martin
starosta

2

Usnesení a zápis č. 8/2013 ze 14.10.2013

U s n e s e n í č. 8/2013
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 14. října 2013.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Pokračovat v doprojednání s dotčenými orgány těchto připomínek v Návrhu územního
plánu : - Motosport Valteřice
- pan Vratislav Hromádko.
b) Předběžný příslib dotace na „Revitalizaci fotbalového hřiště“ v částce 1,72 mil. Kč v roce
2014 pro T.J. Sokol H. Branná.
c) Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ J. Šíra za období 2012 – 2013.
d) Rozšíření Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.Šíra.
e) Záměr vykácení stromů před základní školou.
f) Ukončení nájemní smlouvy vinárny Chapeau bas.
g) Finanční příspěvek na činnost MaS „Přiďte pobejt“ Jilemnice 7,- Kč/obyvatele.
h) Uzavření smlouvy na pluhování místních komunikací na rok 2013-2014.
ch) Změny složení kontrolního výboru: Horáček Jiří – předseda, Jiřišta Jaroslav - člen.
.

II. n e s c h v a l u j e
a) Zohlednění připomínek p. J.Bujárka v Návrhu územního plánu.
b) Zohlednění připomínky p. Jaschkeho a paní Kubátové v Návrhu územního plánu.

III. bere na vědomí
- Výsledek výběrového řízení na místo sociální pracovnice v DPS.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 18.10.2013
Sejmuto :
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