Usnesení a zápis č. 10/2013 z 9.12.2013

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 9. prosince 2013
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

dle listiny přítomných: 11 členů + hosté
Mgr. Tibor Hájek, Ing. Jiří Harcuba
Mgr. Martina Nyklová, Roman Charouz
Anna Zuzánková

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Rozpočtová opatření:
Rozpočtová změna č. 14/2013 – zvýšení o částku 2 748 tis. Kč – dotace na zateplení ZŠ a MŠ
Horní Branná.
Rozpočtová změna č. 15/2013 – zapojení přebytku hospodaření ve výši 2 mil. Kč.
ZO projednalo předložená rozpočtová opatření č. 14 a 15/2013 a schvaluje je.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
2. Obecně závazné vyhlášky:
* č. 2/2013 - o poplatku za komunální odpad
* č 3/2013 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
* č. 4/2013 - o místním poplatku ze psů
* č. 5/2013 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
* č. 6/2013 - o místním poplatku ze vstupného.
ZO po projednání schvaluje výše uvedené vyhlášky obce Horní Branná.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
3. Různé:
* Ukončení nájmu v DPS paní Vlasty Nováčkové ke dni 28.2.2014 na vlastní žádost.
ZO bere na vědomí.
* Nabídka KÚ Libereckého kraje na převod státní silnice III. třídy 0148 ve Valteřicích (od
křižovatky ke kravínu) do vlastnictví Obce H. Branná. Nabídka spočívá v darování stavby
pozemní komunikace, včetně pozemků pod stavbou komunikace, po její rekonstrukci.
ZO schvaluje nabídku KÚ Lbc kraje za předpokladu provedení rekonstrukce komunikace a
majetkového vypořádání pozemků pod stavbou komunikace.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
* Svoz separovaných odpadů (sklo, papír, plast) – z důvodu předložení rovnocenné nabídky
s konkurenční svozovou firmou, bude podepsána smlouva na svoz s dosavadním
dodavatelem, tj. Severočeské komunální služby s.r.o. Marius Pedersen pro rok 2014.
ZO po projednání schvaluje podpis smlouvy na odvoz separovaného odpadu s firmou Marius
Pedersen.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
* Žádost ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouva o právu stavby: Valteřice- p.č. 152, Novotný – VN, TS, NN.
Jedná se o záměr stavby kompaktní trafostanice VN/NN na p.p.č. 128/1 v k.ú. Valteřice,
kabelové vedení VN v zemi a kabelové vedení NN.
ZO projednalo předloženou žádost a požaduje - protlak pod st. silnicí 0148 místo překopu,
- předložení tvaru TS (sedlová střecha).
ZO po projednání schvaluje podpis smlouvy .
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
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* ZO projednalo záměr rekonstrukce RD č.p. 262 v H. Branné a jeho změnu účelu užívání
z objektu pro bydlení na občanskou vybavenost.
Objekt je vystěhován a připraven na zahájení rekonstrukce.
Důvodem k zakoupení bylo přemístit kanceláře Obecního úřadu z památkově chráněného
objektu zámku do objektu umožňujícího bezbariérový přístup.
ZO prohlašuje, že rodinný dům č.p. 262 v Horní Branné byl zakoupen za účelem
rekonstrukce na objekt občanské vybavenosti pro účely provozu Obecního úřadu, a již není
užíván jako objekt pro bydlení.

Jednání započato : v 16,00 hod.
Jednání ukončeno: v 18,30 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:

Ing.Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 10/2013
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 9. prosince 2013.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Rozpočtové opatření č. 14 a 15/2013.
b) Obecně závazné vyhlášky obce:
- 2/2013 - o poplatku za komunální odpad
- 3/2013 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
- 4/2013 - o místním poplatku ze psů
- 5/2013 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- 6/2013 - o místním poplatku ze vstupného
c) nabídku KÚ Libereckého kraje na převod st. silnice III. tř. č. 0148 ve Valteřicích
do vlastnictví Obce H. Branná
d) nabídku svozové firmy Severočeské komunální služby s.r.o. na svoz separovaného odpadu
e) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na výstavbu TS Valteřice.

II. p r o h l a š u j e
-

rodinný dům č.p. 262 v Horní Branné byl zakoupen za účelem rekonstrukce na objekt
občanské vybavenosti pro účely provozu Obecního úřadu.

III. bere na vědomí
- Ukončení nájmu v DPS paní Vlasty Nováčkové ke dni 28.2.2014 na vlastní žádost.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 13.12.2013
Sejmuto :
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