
Usnesení a zápis č. 2/2017 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. února 2017 

v Základní škole Horní Branná. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno všech 11 členů. 

Návrhová komise: Antonín Bien, Jiří Dejmek. 

Ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Harcuba, Mgr. Martina Nyklová 

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. 

Program:  

 

1. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2017 spolkům a 

organizacím. 

 

Bez návrhů k doplnění. Program byl schválen všemi hlasy.   

 

1. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2017 spolkům a 

organizacím: 

 

O poskytnutí finančních prostředků žádají tyto spolky: AVZO, Myslivecký spolek 

Sovinec, Motosport Valteřice, Lukostřelecký klub ARNI, Tělovýchovná jednota Horní 

Branná (a její oddíly fotbalu, biatlonu, tenisu, hokeje), Tělocvičná jednota Horní Branná 

(a její oddíl stolního tenisu), SDH Horní Branná, SDH Valteřice, T. J. Sokol Valteřice. 

Zástupci spolků dostali v úvodu zasedání příležitost ke stručnému vysvětlení svých 

žádostí. Této možnosti využily tyto spolky: AVZO, Motosport Valteřice, Lukostřelecký 

klub ARNI, Tělovýchovná jednota Horní Branná (a její oddíly fotbalu, hokeje), SDH 

Valteřice, TJ Sokol Valteřice.  

Dále se ZO dohodlo, že se každou žádostí bude zaobírat zvlášť, včetně hlasování. 

 

- AVZO: 

- žádají o příspěvek: 65 000 Kč 

- žádají příspěvek na: výměnu hlavních vchodových dveří, vymalování chodby+WC a 

výměnu svítidel 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 45 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: pouze na výměnu hlavních vchodových dveří 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 45 000 Kč pro AVZO 

Horní Branná. 

Hlasování: pro 6 – proti 5 – zdržel(a) se 0.  

 

- Myslivecký spolek Sovinec: 

- žádají o příspěvek: 30 000 Kč 

- žádají příspěvek na: opravu střechy garáže, naftu, osivo, léky 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 30 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 
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ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 30 000 Kč pro 

Myslivecký spolek Sovinec. 

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

 

- Motosport Valteřice: 

- žádají o příspěvek: 16 000 Kč 

- žádají na příspěvek: startovné, oleje, maziva 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 16 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: pouze na startovné pro mladší 18 let 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 16 000 Kč pro 

Motosport Valteřice. 

Hlasování: pro 9 – proti 2 – zdržel(a) se 0.  

 

- Lukostřelecký klub ARNI: 

- žádají o příspěvek: 25 000 Kč 

- žádají příspěvek na: 8 ks terčovnic, čelovou svítilnu 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 20 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: pouze na nákup terčovnic 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 20 000 Kč pro 

Lukostřelecký klub ARNI. 

Hlasování: pro 7 – proti 3 – zdržel(a) se 1.  

 

- Tělovýchovná jednota Horní Branná: 

- žádají o příspěvek: 50 000 Kč 

- žádají příspěvek na: oprava podhledu balkónu, oprava okapů, energie, malování 

společných prostor. 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 50 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 

- po schválení výroční schůzí dodat zprávu o hospodaření za rok 2017 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 50 000 Kč pro 

Tělovýchovnou jednotu Horní Branná. 

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

 

- oddíl fotbalu: 

- žádají o příspěvek: 200 000 Kč 

- žádají příspěvek na: zabezpečení bezproblémového chodu oddílu a jeho zázemí 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 180 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 180 000 Kč pro oddíl 

fotbalu. 

Hlasování: pro 6 – proti 4 – zdržel(a) se 1.  

 

- oddíl biatlonu: 

- žádají o příspěvek: 30 000 Kč 

- žádají příspěvek na: účast dětí na závodech, nákup materiálu (zbraň, střelivo) 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 30 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 
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ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 30 000 Kč pro oddíl 

biatlonu. 

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

 

- oddíl tenisu: 

- žádají o příspěvek: 15 000 Kč 

- žádají příspěvek na: antuka, míče pro děti, akce pro děti 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 15 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 15 000 Kč pro oddíl 

tenisu. 

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

 

- oddíl ledního hokeje: 

- žádají o příspěvek: 45 000 Kč 

- žádají příspěvek na: údržbu plochy, příspěvek na soutěž 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 40 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: 5 000 na soutěž, zbytek v souladu s podanou žádostí 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 40 000 Kč pro oddíl 

ledního hokeje. 

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

 

- Tělocvičná jednota Horní Branná: 

- žádají o příspěvek: 150 000 Kč 

- žádají příspěvek na: zabezpečení bezproblémového chodu oddílů a prostor 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 100 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: omezení – bez rekonstrukce kabin, jinak v souladu s 

podanou žádostí  

- Tělocvičná jednota vyzvána ke komplexnímu řešení rekonstrukce kabin 

- po schválení výroční schůzí dodat zprávu o hospodaření za rok 2017 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 100 000 Kč pro 

Tělocvičnou jednotu Horní Branná. 

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

 

- oddíl stolního tenisu: 

- žádají o příspěvek: 15 000 Kč 

- žádají příspěvek na: antuka, míčky, síťky, výbojky, sběrač míčků 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 6 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: pouze na nákup výbojek 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 6 000 Kč pro oddíl 

stolního tenisu. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 2.  

 

- SDH Horní Branná: 

- žádají o příspěvek: 7 000 Kč 

- žádají příspěvek na: činnost kroužku mladých hasičů 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 7 000 Kč 
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- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 7 000 Kč pro SDH 

Horní Branná. 

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

 

- T. J. Sokol Valteřice: 

- žádají o příspěvek: 200 000 Kč 

- žádají příspěvek na: projekt oprav koupaliště, provizorní opravu vany koupaliště, 

zaměření koupaliště, opravu vnitřních prostor stánku na koupališti a výstavba přístřešku 

na jeho zadní stěně, čerpadlo a hadice na čištění koupaliště, terénní úpravy na koupališti, 

oprava WC na koupališti, potrubí WC – sokolovna, plynová kamna do sokolovny, provoz 

a údržbu sokolovny, osvětlení kulturních akcí, pořádání veřejných akcí. 

- projekt oprav koupaliště, případná provizorní oprava vany koupaliště a jeho zaměření a 

další výše uváděné záměry související s koupalištěm jsou z žádosti (vzhledem  k 

mimořádnosti) vyjmuty a budou, po dalších upřesňujících jednáních, hrazeny během roku 

z rozpočtu obce. 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 52 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez omezení – v souladu s podanou žádostí 

- po schválení výroční schůzí dodat zprávu o hospodaření za rok 2017 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 52 000 Kč pro T. J. 

Sokol Valteřice. 

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

 

- SDH Valteřice: 

- žádají o příspěvek: 57 680 Kč 

- žádají příspěvek na: dětský den, vybavení sportovního družstva, účast na výstavě, 

„párty“ stan, výčepní zařízení, přenosnou plošinu a opravu stolů v hasičárně. 

- zastupitelstvem navrhovaná částka: 40 000 Kč 

- vymezení užití přidělené částky: bez výčepního zařízení, jinak v souladu s podanou 

žádostí 

ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši 40 000 Kč pro SDH 

Valteřice. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se1.  

 

- žádosti organizací neziskových (např. zdravotně postižených): 
ZO pověřuje starostu obce vyřizováním žádostí pro jiné neziskové organizace (např. 

zdravotně postižení či organizací těmto občanům nápomocným a podobně) v max. výši 

10 000 Kč pro všechny tyto organizace na rok 2017. 

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

 

 

Jednání započato: 17:00 

Jednání zakončeno: 19:10 

 

 

 Zapsal: Mgr. Tibor Hájek  

 Ověřili:                                                Luboš Zimmermann, starosta  
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Usnesení č. 2/2017 

Zastupitelstva obce Horní Branná 20. února 2017. 

 

 

Zastupitelstvo obce     

 

I. schvaluje poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 ve výši: 

a. 45 000 Kč pro AVZO Horní Branná. 

b. 30 000 Kč pro Myslivecký spolek Sovinec. 

c. 16 000 Kč pro Motosport Valteřice. 

d. 20 000 Kč pro Lukostřelecký klub ARNI. 

e. 50 000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Horní Branná. 

f. 180 000 Kč pro oddíl fotbalu. 

g. 30 000 Kč pro oddíl biatlonu. 

h. 15 000 Kč pro oddíl tenisu. 

ch. 40 000 Kč pro oddíl ledního hokeje. 

i. 100 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Horní Branná. 

j. 6 000 Kč pro oddíl stolního tenisu. 

k. 7 000 Kč pro SDH Horní Branná. 

l. 52 000 Kč pro T. J. Sokol Valteřice. 

m. 40 000 Kč pro SDH Valteřice. 

 

 

 

II. pověřuje starostu obce: 

 

vyřizováním žádostí pro jiné neziskové organizace (např. zdravotně postižení či 

organizací těmto občanům nápomocným a podobně) v max. výši 10 000 Kč pro všechny 

tyto organizace na rok 2017. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

Vyvěšeno:                

 

Sejmuto: 


