
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 14. března 2016 

v kanceláři Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů (omluven Mgr. Tibor Hájek, Mgr. Martina 

Nyklová) 

Návrhová komise: Jiří Horáček, Jiří Dejmek 

Ověřovatelé zápisu: Andrea Horáková, Roman Charouz 

Zapisovatel: Mgr. Jitka Bermannová 

 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

   Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

 

1. Přidělení bytu v č. p. 301. 

2. Rozpočet obce 2016.  

3. Různé.  

4. Diskuse.  

 

Program byl schválen bez připomínek.   

 

1. Přidělení bytu v č. p. 301: 
Po prohlídce bytu (7. 3.) jsou zájemci následující: Kateřina Hanušová, Nikol Rudavská, 

Adéla Mejvaldová, Jiří Hrubý, David Tauchman. ZO rozhodlo o tajném dvojkolovém  

hlasování  - dva uchazeči, kteří obdrží v prvním kole nejvíce hlasů, postupují do kola 

druhého, kde rozhodne větší počet hlasů. Nájemní smlouva bude uzavřena nejprve na 

jeden rok. 

Počty získaných hlasů v prvním kole: Kateřina Hanušová - 4 , Nikol Rudavská - 0   , 

Adéla Mejvaldová - 1, Jiří Hrubý - 4 , David Tauchman - 0  

Počty získaných hlasů v druhém kole: Kateřina Hanušová – 5, Jiří Hrubý - 4 

ZO schvaluje tajnou volbou přidělení bytu v č. p. 301 v Horní Branná  paní Kateřině 

Hanušové. 

 

2. Rozpočet obce 2016: 

- Vzhledem k plánovaným opravám a údržbě budovy (malování v ZŠ a v MŠ HB, zednické 

a elektrikářské práce v ZŠ), které mohou být hrazeny z fondu investic, starosta obce 

navrhuje škole povolit čerpání maximálně 150 000 Kč z fondu investic. Rozpočet školy se 

tak poníží o 150 000,- Kč, které obec bude moci použít jinde. Po zapojení 150 000 Kč 

z fondu investic by neinvestiční příspěvky od OÚ byly 1 786 000 Kč.  

ZO schvaluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizaci čerpání maximálně 150 000 Kč z jejího investičního fondu. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 



- Rozpočet obce na rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný. Příjmy činí 27 116 145 Kč, 

výdaje jsou stejné. Rozpočet byl před jednáním ZO řádně vyvěšen a je přílohou tohoto 

zápisu. 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1. 

 

 

 

 3.  Různé 

- Program obnovy venkova: v rámci této výzvy bude obec žádat o dotaci na “Rozšíření 

veřejného osvětlení Jeřabák“.  Rozpočet projektu 306 664 Kč, žádat budeme o 50% (tedy 

o 153 332 Kč). Zbytek bude obec hradit ze svých prostředků. 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení na Jeřabáku 

ve výši 153 332 Kč (t. j. 50% ceny projektu). 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- Přidělení bytů v DPS 

 Byt č. 3 přidělen paní Tomíčkové z Vrchlabí. 

 Byt č. 20 přidělen paní Jandové z Vrchlabí (byl dlouhodobě prázdný). 

 ZO bere na vědomí přidělení bytů v DPS. 

  

- Hasičský vůz Valteřice – prodej 

 Minimální prodejní cena starého vozu je 15 000 Kč. 

ZO schvaluje minimální prodejní cenu hasičského vozu SDH Valteřice v hodnotě 15 000 

Kč. Kč. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

 

      4. Diskuse: 

 

 Nový Obecní úřad – stěhování 11. 4. 2016, zasedání starostů obcí 28. 4. 2016 

 Úklid podél cesty směrem ke Křížku – řešeno se zemědělci. 

 Potraviny – UNICOM – spokojenost s provozem, RESTAURANT Amos – spokojenost 

s provozem. 

 pan Antonín Bien chce být informován o plánovaných pracích ve škole. 

 

Dotazy hostů 

 Konkretizace investic z rozpočtu 

 Řešení nájezdu ke škole – bude řešeno 

 

 Jednání započato: 17:00 

Jednání ukončeno: 18:20 

 

Zapsal: Mgr. Jitka Bermannová    

Ověřili:                                                                                        Luboš Zimmermann 

                  starosta     



 
 

Usnesení č. 3/2016 

Zastupitelstva obce Horní Branná 14. března 2016. 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje 

 

1. tajnou volbou přidělení bytu v čp. 301 paní Kateřině Hanušové. 

 

2. Základní škole a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizaci 

čerpání maximálně 150 000 Kč z jejího investičního fondu. 

 

 3. Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 v celkové výši 27 116 145,- Kč 

 

4. Podání žádosti o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení na Jeřabáku 

ve výši 153 332 Kč (t. j. 50% ceny projektu). 

 

5. Minimální prodejní cenu hasičského vozu SDH Valteřice v hodnotě 15 000 Kč. 

 

II. bere na vědomí 

 

1. Přidělení bytů v DPS. 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


