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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 11. listopadu  2013 

na OÚ v Horní Branné. 
 
Přítomni:                  dle listiny přítomných: 11 členů + hosté 
Návrhová komise:    Vítězslav Tobolka, Jaroslav Jiřišta 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Horáček, Luboš Zimmermann 
Zapisovatel:              Anna Zuzánková 
 

      Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.                                                                                                             
                                                                  
 
Program: 
1. Rozpočtové provizorium na I.čtvrt.2014 – viz.příloha 
   ZO a projednalo navržené rozpočtové provizorium na I. čtvrt. 2014a schvaluje ho. 
                                         hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 
   Rozpočtová opatření: 

Rozpočtová  změna č. 10/2013 – zvýšení rozpočtu o částku 45 tis. Kč na parlamentní 
volby. 
Rozpočtová změna č. 11/2013 – zvýšení rozpočtu o dotaci na opravu krovu v zámku ve výši  
150 tis. Kč. 
Rozpočtová změna č. 12/2013 – zvýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci na ZŠ 
(část faktur – zateplování a výměna oken) ve výši 924 095,70 Kč. 
Rozpočtová změna č.13/2013 – navýšení rozpočtu dle přílohy ve výši 231 403,- Kč. 
ZO projednalo předložená rozpočtová opatření čl. 10, 11, 12 a 13/2013 a schvaluje je. 

                                           hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 
2. Inventarizace: 

 Plán inventur na rok 2013. 
 Příkaz k inventarizaci majetku obce Horní Branná k 31.12.2013. 
 ZO schvaluje Plán inventur na rok 2013 a Příkaz k inventarizaci majetku obce Horní Branná  
 k 31.12.2013. 

                                           hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 
3. Internet + kabelová televize: 
    Je nutná modernizace  - nová stanice CMTS za 279 tis. Kč bez DPH by měla zkvalitnit příjem. 

* financování  kabelové televize  
* financování internetu  

 Návrh zvýšit poplatek za internet na částku 300 Kč/měsíčně ( tato částka byla již stanovena při  
 zavedení  internetu v obci v r. 2006). 

    ZO schvaluje nákup stanice CMTS – modernizace sítě. 
                                      hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 

    ZO schvaluje poplatek za internet ve výši 300 Kč/měsíčně od 1.1.2014. 
                                      hlasování: pro: 10, proti:0, zdržel se: 1 

4. Odpadové hospodářství: 
       * návrh úpravy cen za odvoz komunálního odpadu – viz.příloha 
       ZO projednalo předložený návrh ceny za svoz odpadu pro r. 2014. 
                                                  hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 
         * jednat ohledně odvozu kontejnerů na papír. 
  5. Různé: 
       *  Provoz vinárny  Chapeau bas– přítomen p. Dušan Tomáš, který podal vysvětlení o  
       pronájmu vinárny. Bylo dohodnuto placení nájmu následovně: 
       IV.čtvrtletí 2013 - 500 Kč/měsíčně 
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          I.čtvrtletí 2014 - 500 Kč/měsíčně, resp. do doby zajištění nového pronajímatele. 
       ZO souhlasí s dalším pronájmem 2.osobě. 
       ZO schvaluje udržovací nájem na částku 500 Kč/měsíčně od 1.10 2013 do 31.3.2014. 
                                             hlasování: pro: 9, proti: 2, zdržel se: 0 
       ZO schvaluje případný další pronájem 2.osobě. 
                                           hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 
      *  Přidělení bytu ve Valteřicích čp.149 – paní Jitce Zákoutské, H Branná č.p. 1,  od 1.12.2013. 
          ZO schvaluje přidělení bytu paní Jitce Zákoutské. 
                                            hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 
      * SUDOP Brno – revitalizace trati Chlumec n.C. – Trutnov – zrušení přejezdů. 
         ZO projednalo předložený návrh: přejezd v lese v km 90,785     – ano 
                                                               přejezd na cestě  L. Šíra v km 93,354  
                                                               přejezd  V.Noskové a M. Buluškové v km 92,848– ne. 
         ZO souhlasí se záměrem uzavřít přejezd v lese. 
         ZO nesouhlasí se záměrem uzavřít přejezd v km 93,354 a 92,848–viz. příloha. 
                                        hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0  
     * Čekárna dolení část obce u Bulušků  - nerušit, provést náhradu stávající. 
     * Informace o konání jarmarku v ZŠ a dni otevřených dveří ve škole – 13.12.2013. 
     *  Územní plán obce – pokračovat na dokončení čistopisu návrhu. 
         Na dohadovací řízení zohlednění ploch Z49 a Z73A v konceptu ÚP dne 7.11.2013 nebyly  
         předloženy jiné skutečnosti k lokalitám Motokros a Hromádko (viz záznam ze 7.11.13). 
         Ing. Martin bude informovat paní Bedrníkovou. 
 
 

      Jednání započato : v   16,00 hod. 
Jednání ukončeno: v   18,15 hod. 

 
 
Zapsala: Anna Zuzánková            Ověřili:                                 Ing.Miloslav Martin 
                                                                                              starosta     
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U s n e s e n í   č. 9/2013 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 11.listopadu 2013. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

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

 a) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2014. 
 b) Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12 a 13/2013.   

       c) Příkaz k provedení inventarizace a plán inventur k 31.12.2013. 
       d) Pronájem vinárny Chapeau bas do 31.3.2014 za 500Kč/měsíc. 
       e) Nákup zařízení pro modernizaci kabelové televize a internetu. 
       f) Poplatek za internet ve výši 300,- Kč/měsíc od 1.1.2014. 
       g) Změnu  poplatku za komunální odpad. 
       h) Přidělení bytu v č.p. 149 ve Valteřicích ,  paní  Jitce Zákoutské, Horní Branná 1. 
      ch) Dokončení pořízení územního plánu a jeho předložení k vydání. 

 

II.    n e s c h v a l u j e   
 

        -  Zrušení železničních přejezdů v km 93,354 a  v km 92,848 na trati Trutnov Chlumec n.C. 
 

III.  bere na vědomí 
     

   - Zprávu o průběhu dohadovacího řízení k Návrhu  územního plánu dne 7.11.2013. 
 
 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 15.11.2013 
   Sejmuto    : 


