
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 23. května 2016 

v kanceláři Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů (omluvena Mgr. Martina Nyklová) 

Návrhová komise: Andrea Horáková, Antonín Bien 

Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz 

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek 

 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

Úvodem byli členové zastupitelstva obce seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho 

doplnění. 

 

1. Majetkové záležitosti  

2. Finanční záležitosti  

3. Různé  

4. Diskuse  

 

Program byl schválen bez připomínek.   

 

1. Majetkové záležitosti: 

- přidělení bytu v č. p. 26, Horní Branná: o byt projevilo zájem šest žadatelů (Nikol 

Rudavská, Adéla Mejvaldová, Vítězslav Hofman, manželé Pavlovi, Denisa Stránská 

a Tereza Peštová). ZO rozhodlo o tajném způsobu hlasování (pokud vítěz neobdrží šest 

a více hlasů, bude se hlasování opakovat znovu mezi dvěma uchazeči, kteří v prvním kole 

obdrželi nejvíc hlasů). Nájemní smlouva bude uzavřena nejprve na jeden rok. 

Výsledek hlasování prvního kola: Nikol Rudavská – žádný hlas, Adéla Mejvaldová – 

žádný hlas, Vítězslav Hofman – 9 hlasů, manželé Pavlovi – 1 hlas, Denisa Stránská – 

žádný hlas a Tereza Peštová – žádný hlas. 

ZO schvaluje tajnou volbou přidělení bytu v č. p. 26, Horní Branná panu Vítězslavu 

Hofmanovi. 

 

- přidělení bytu v č. p. 1, Horní Branná: o byt projevili zájem tři žadatelé (Nikol 

Rudavská, Adéla Mejvaldová a Denisa Stránská). ZO rozhodlo o tajném způsobu 

hlasování (pokud vítěz neobdrží šest a více hlasů, bude se hlasování opakovat znovu mezi 

dvěma uchazeči, kteří v prvním kole obdrželi nejvíc hlasů). 

Výsledek hlasování prvního kola: Nikol Rudavská – žádný hlas, Adéla Mejvaldová – pět 

hlasů, Denisa Stránská – pět hlasů. Vzhledem k rovnosti hlasů rozhodlo ZO o zopakování 

hlasování. I ve druhém kole došlo k rovnosti hlasů, proto ZO rozhodlo o přidělení bytu 

losem. Byt bude přidělen Adéle Mejvaldové. 



ZO schvaluje přidělení bytu v č. p. 1, Horní Branná  paní Adéle Mejvaldové. 

 

- změna nájemní smlouvy: návrh na změnu nájemce (Horní Branná č. p. 1) z paní Marie 

Černé na paní Markétu Černou). 

ZO schvaluje změnu nájemce v byte č.9 v č.p. 1, Horní Branná z paní Marie Černé na 

paní Markétu Černou. 

 

- smlouva o nájmu pozemku: smlouva mezi obcí Horní Branná a nájemcem panem 

Matějem Stránským (Horní Branná 87) o pronájmu parcely č. 321, k. ú. Horní Branná  

(výměra 101 m2, doba pronájmu na deset let od 1. 6. 2016 za 2000 Kč). 

 ZO schvaluje smlouvu o nájmu pozemku (parcela č. 312, k. ú. Horní Branná) – text 

 smlouvy v příloze. 

 Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

 

2. Finanční záležitosti: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2016: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 

687 040 Kč – daň z příjmů právnických osob za rok 2015(text opatření v příloze). 

- Rozpočtové opatření č. 1/2016: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku  

340 000 Kč  - neinvestiční dotace MPSV na pokrytí výdajů v domě s pečovatelskou 

službou (text opatření v příloze). 

- Rozpočtové opatření č. 1/2016: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 124 

837 Kč (text opatření v příloze). 

ZO schvaluje rozpočtová opatření 1, 2, 3/2016. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- Závěrečný účet obce za rok 2015: Vyvěšen v řádném termínu. Do rozpočtového 

roku 2015 vstupovala obec Horní Branná s plánem rozpočtových příjmů 24 276 759 

Kč a rozpočtových výdajů 24 276 759 Kč. Během roku bylo provedeno 15 

rozpočtových opatření a rozpočet byl v příjmech zvýšen na částku 28 193 016,52 Kč 

a ve výdajích na částku 30 373 016,52 Kč.  Daňové příjmy byly splněny na 108%, 

nedaňové příjmy na 97%, běžné výdaje byly plněné na 95,94%.  

Zpráva pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce neuvádí 

zjištění chyb a nedostatků. Byla vyvěšena v řádném termínu. Bez připomínek, dotazů. 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně 

zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

bez výhrad. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- Účetní závěrka obce za rok 2015: vyvěšena v řádném termínu. Bez dotazů, 

připomínek. 

ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

- Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2015: bez dotazů, připomínek. 



ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2015. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

 

 3.  Různé 

-    Žádost o navýšení rozpočtu školy v souvislosti s dělením první třídy: ředitel školy   

žádá o navýšení rozpočtu školy pro rok 2016 o 49 268 Kč, které budou použity jako 

účelová dotace na zvýšení mzdových nákladů souvisejících s dělením první třídy ve 

školním roce 2016/17 (osm vyučovacích hodin v týdnu bude třída, vzhledem k velkému 

počtu žáků, půlena). V případě schválení navýšení rozpočtu bude rozpočet pro rok 2017 

navýšen o 74 178 Kč (dělení první třídy v lednu – červnu 2017). 

ZO schvaluje navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace o 49 268 Kč pro rok 2016. 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel(a) se 3. 

 

- Cyklovýlet krajem Josefa Šíra: poděkování organizátorům. Letos rekordních 379 

účastníků. 

- Stav rozpracovaných projektů, žádostí o dotaci: 

o Výměna oken a zateplení č. p. 301, Horní Branná a č. p. 149, Valteřice:  

na žádosti o dotaci se pracuje, termín odevzdání – podzim 2016. 

o Křižovatka a chodníky ve Valteřicích: na přelomu května června 2016 vyhlásí 

Státní fond dopravní infrastruktury úspěšné žadatele o dotaci.  

o Chodníky v Horní Branné – pověřená firma Tenet s.r.o. připravuje podklady. 

V případě hladkého průběhu začnou stavební práce na první etapě (část nad 

křižovatkou) v tomto roce. 

 

      4. Diskuse: 

 

- Diskutována některá místa v obci a případná úprava jejich vzhledu (obecní parcela 

se skladištěm stavebního materiálu v dolní části obce, Kříž u Vejsplach, ocenění prací 

valteřického Sokola na koupališti, hornobranských hasičů na úpravách hasičárny,...). 

- Upozornění na problematický vjezd do obce od Jilemnice (zarostlé příkopy  

a neohleduplní řidiči – upozornit na tuto skutečnost Policii ČR), na špatné rozhledové 

podmínky u některých výjezdů ze soukromých pozemků. 

- Poničené stromy u pískovny: šlo o 77 jeřábů, v současnosti případ řeší Policie ČR. 

 

 Jednání započato: 17:00 

Jednání ukončeno: 18:35 

 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                                  

Luboš Zimmermann 

                  starosta     



 
 

Usnesení č. 4/2016 

Zastupitelstva obce Horní Branná 23. května 2016. 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje 

 

1. Tajnou volbou přidělení bytu v č. p. 26, Horní Branná (hasičárna) 

 

 

2. Přidělení bytu č. 7 v č. p. 1, Horní Branná   

 

 

3. Změnu smlouvy nájemce v bytě č. 9 v č.p. 1, Horní Branná  

 

 4. Smlouvu o nájmu pozemku (parcela č. 312, k. ú. Horní Branná). 

  

 5. Rozpočtová opatření 1, 2, 3/2016. 

  

 6. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy 

 pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez 

 výhrad. 

 

 7. Účetní závěrku obce za rok 2015. 

 

 8. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

 příspěvkové organizace za rok 2015. 

 

9. Navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace o 49 268 Kč pro rok 2016 (dotace na zvýšené mzdové náklady 

v souvislosti s dělením první třídy). 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
Vyvěšeno:                

Sejmuto: 


