
Usnesení a zápis č. 8/2016 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 12. listopadu 2016 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů. 

 

Návrhová komise: ing. Eliška Semelová, Roman Charouz. 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková. 

Zapisovatel: Mgr. Tibor Hájek. 

 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno všemi hlasy.                                                                                                                                                 

 

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

1. Finanční záležitosti  

2. Majetkové záležitosti. 

3. Různé.  

4. Diskuse. 

Program byl schválen všemi hlasy.   

 

V úvodu zasedání starosta obce poděkoval organizátorům rozsvěcení vánočního stromu. 

 

1. Finanční záležitosti: 

- Finanční dar: pro dům s pečovatelskou službou poskytnut dar ve výši 20 000 Kč na 

nákup pomůcek pro klienty se zhoršenou pohyblivostí. 

ZO schvaluje přijetí finančního daru pro dům s pečovatelskou službou ve výši 20 000 Kč. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Rozpočtové opatření č. 7/2016: Vratka nevyčerpané účelové neinvestiční dotace určené 

na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje ve 

výši 16 528 Kč.   

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Rozpočtové opatření č. 8/2016: navýšení rozpočtu obce o částku 673 993 Kč (viz 

příloha). 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

- Rozpočtové opatření č. 9/2016: navýšení rozpočtu obce o částku 20 000 Kč (finanční 

dar pro dům s pečovatelskou službou). 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2016 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  



Usnesení a zápis č. 8/2016 

 

- Rozpočtová opatření do konce kalendářního roku: do konce roku již nelze svolat 

zasedání zastupitelstva, schvalováním případných rozpočtových opatření bude 

pověřen starosta obce a předsedkyně finančního výboru. 

ZO pověřuje starostu obce a předsedkyni finančního výboru schvalováním 

rozpočtových opatření v období 13. 12. – 31. 12. 2016. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2016, Rozpočtový výhled obce na 

roky 2017 – 2019: viz příloha 

ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2017 a Rozpočtový výhled 

obce na roky 2017 – 19. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

- Zrušení bankovního účtu obce: účet č. 262024774/0600 v současné době není 

využíván. Do konce roku bude zrušen. Zůstatek 11 280,02 Kč bude převeden na jiný 

účet obce. 

ZO schvaluje zrušení bankovního účtu obce č. 262024774/0600. 

      Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Příspěvky na obědy pro zaměstnance obce: od 1. 1. 2017 navrženo navýšení 

příspěvků na obědy pro zaměstnance obce ve výši 44 Kč na jeden oběd. 

ZO schvaluje navýšení příspěvku na obědy pro zaměstnance obce ve výši 44 Kč na 

jeden oběd od 1. 1. 2017. 

      Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

 

2. Majetkové záležitosti: 

- Inventarizace majetku obce: dle Příkazu k provedení inventarizace za rok 2016 a dle 

Plánu inventur na rok 2016 proběhne inventarizace majetku obce. 

ZO schvaluje Příkaz k provedení inventarizace za rok 2016 a Plán inventur na rok 2016. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Poplatky za TKR, internet, psa a odpady: výše uvedené poplatky budou v roce 2017 

ponechány ve stejné výši roku 2017. 

Tedy:  

 - TKR (900/1500 Kč – základní/rozšířená nabídka), 

 - internet: 300 Kč za měsíc, 

 - pes: 1. pes 150 Kč, další pes 200 Kč 

Poplatek za odpad v roce 2017 (podle velikosti nádoby)

Frekvence svozu                 60L                    80L                110L

Měsíční                    není                     není 900

Poloviční 850 1100 1500

Kombinovaný                   1  250 1650 2250

Pytlový svoz pro obydlené nemovitosti                        800 Kč/rok

Pytlový svoz pro rekreační objekty                                 500 Kč/rok

Každý další pytel na komunální odpad 110l                  60 Kč/ks

Pronájem nádoby                                                                 135 Kč/ks  
ZO schvaluje výši poplatků za TKR, internet, psa, odpady pro rok 2017 ve stejné výši 

jako v roce 2016. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  
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3. Různé 

- Zřizovací listina základní školy: stávající dodatky budou začleněny do textu zřizovací 

listiny. 

ZO schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace, č. j. 270/2016. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

- Smlouva o dílo – průtah Valteřice I/14: podepsána smlouva mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic Liberec, obcí Horní Branná a firmou M-Silnice. Celková cena projektu 

12 809 893,28 Kč, podíl obce 2 621 804,53 Kč, podíl ŘSD 10 188 088,75 Kč (s DPH). 

ZO bere na vědomí podpis smlouvy o dílo – průtah Valteřice I/14. 

- Prodej pozemku p. p. č. 299 v k. ú. Valteřice: na minulém zasedání schválený prodej 

byl uskutečněn. 

- Smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouva o podmínkách realizace stavby 

(„cyklostezka Vejsplachy – Petříkův most“): na minulém zasedání schválená smlouva 

byla podepsána a předána na MěÚ Vrchlabí. Realizace cyklostezky odhadována na rok 

2019. 

- Plánované největší investice na rok 2017 (odpověď na dotaz z minulého zasedání 

ZO): 

Snížení energetické náročnosti čp. 301 HB 2 228 727,- 

Snížení energetické náročnosti čp. 149 Valt. 1 540 892,- 

Restaurování výmalby hrobky odhadem 1 000 000,- 

Průtah Valteřice 1/14 – chodníky 2 621 804,- 

Veřejné osvětlení přechodů Valteřice  285 000,- 

Panelka - zadní cesta       380 000,- 

Výstavba chodníků HB 2 500 000,- 

- Mimořádná žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Branná o finanční 

příspěvek: TJ Sokol H. Branná žádá obec o příspěvek ve výši 64 429 Kč na pořízení 

nového plynového kotle (vlastní podíl 30 000 Kč) z důvodu nutné neodkladné výměny 

kotle stávajícího. 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Horní 

Branná ve výši 65 000 Kč na nákup nového plynového kotle. 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 3.  

- letopisecká komise: nová komise bude pracovat ve složení Anna Zuzánková, Jiřina 

Pitrmucová, Tibor Hájek. 

- informace o připravované modernizaci knihoven, o přípravě naučné stezky v Horní 

Branné. 

4. Diskuse: 

            Bez diskusních příspěvků.  

 

Jednání započato: 17:00 

Jednání přerušeno: 18:25 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

 

Ověřili:                                  Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 8/2016 

Zastupitelstva obce Horní Branná 12. prosince 2016. 

 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje 

1. Přijetí finančního daru pro dům s pečovatelskou službou ve výši 20 000 Kč. 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2016. 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2016. 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2016. 

5. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2017 a Rozpočtový výhled obce na roky 

2017 – 19. 

6. Zrušení bankovního účtu obce č. 262024774/0600. 

7. Navýšení příspěvku na obědy pro zaměstnance obce ve výši 44 Kč na jeden oběd 

 od 1. 1. 2017. 

8. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2016 a Plán inventur na rok 2016. 

9. Výši poplatků za TKR, internet, psa, odpady pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 

2016. 

10. Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace, č. j. 270/2016. 

11. Poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Branná ve výši 

65 000 Kč na nákup nového plynového kotle. 

 

II. pověřuje  

 1. Starostu obce a předsedkyni finančního výboru schvalováním rozpočtových  opatření 

v období 13. 12. – 31. 12. 2016. 

 

III. bere na vědomí 

1. Podpis smlouvy o dílo – průtah Valteřice I/14. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


