Usnesení a zápis č. 5/2016

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 27. června 2016
v kanceláři Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 11 členů
Návrhová komise: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dejmek, ing. Jiří Harcuba
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. Různé
3. Diskuse
Program byl schválen bez připomínek.
1. Majetkové záležitosti:
- přidělení bytu č. 3 v č. p. 1, Horní Branná: o byt projevili zájem tři žadatelé, ZO
rozhodlo o tajném způsobu hlasování. Byt bude přidělen zájemci s nejvyšším počtem
získaných hlasů. Výsledek hlasování: Denisa Stránská – 7 hlasů, Nikol Rudavská – 4
hlasy, Monika Schejbalová - žádný hlas.
ZO schvaluje přidělení bytu č. 3 v č. p. 1, Horní Branná.
- uvolněné byty: v č. p. 301 Horní Branná se uvolní dva byty.
2. Různé:
- Připojení obecního internetu na optiku: posunutí předpokládaného termínu na
9/2016
- Program obnovy venkova:
- projekt „Rozšíření veřejného osvětlení – Jeřabák“: projekt začne být
realizován v červenci firmou Elektros Martinice (celkové náklady projektu
306 664 Kč, dotace Libereckého kraje 153 332 Kč = 50%),
- projekt „Úpravy křižovatky Valteřice I/14“: ve spolupráci s Ředitelstvím
silnic a dálnic Liberec začne realizace projektu v tomto roce. Předběžné celkové
výdaje projektu: 13 824 061 Kč (s DPH), z toho ŘSD 10 952 357 Kč, obec
2 871 704 Kč (20 %) bez příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury.
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ZO bere na vědomí realizaci projektů „Rozšíření veřejného osvětlení – Jeřabák“ a
„Úpravy křižovatky Valteřice I/14“.

3. Diskuse:
-

Diskutován stav některých vozovek v obci – nutnost upozorňovat Liberecký kraj na
jejich špatný stav a vyžadovat jeho nápravu.

Jednání započato: 17:00
Jednání ukončeno: 17:55
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:
Luboš Zimmermann
starosta
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Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstva obce Horní Branná 27. června 2016.

Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
1. přidělení bytu č. 3 v č. p. 1, Horní Branná.
II. bere na vědomí
1. realizaci projektů „Rozšíření veřejného osvětlení – Jeřabák“ a „Úpravy křižovatky
Valteřice I/14“.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

