Usnesení a zápis č. 7/2017

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. října 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: ing. Jiří Harcuba, Jiří Dejmek
Návrhová komise: Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková
Ověřovatelé zápisu: Antonín Bien, Jiří Horáček
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.
Starosta obce navrhl rozšíření bodu různé o navýšení poplatku za TV.
1. Finanční záležitosti
- Rozpočtová opatření
2. Majetkové záležitosti
- Výběr dodavatelé energií – plyn, elektřina
3. Různé
- Výroční zpráva školy
- Stavba průtah Valteřice
- Výsledek rozporu změny ÚP
- Navýšení poplatku za TV
4. Diskuse
Program schválen všemi hlasy.
1. Finanční záležitosti:
- Rozpočtové opatření č. 6/2017: navýšení výdajů rozpočtu o 2 500 000 Kč (zapojení
přebytku hospodaření z minulých let z důvodu nákupu nové techniky na údržbu obce a
zbudování nového podzemního vedení pro veřejného osvětlení ve Valteřicích). Viz
příloha.
- Rozpočtové opatření č. 7/2017: zvýšení rozpočtu obce o částku 44 000 Kč (účelová
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do poslanecké sněmovny).
Viz příloha.
- Rozpočtové opatření č. 8/2017: zvýšení rozpočtu obce o částku 123 120,60 Kč
(průtoková dotace určená pro ZŠ a MŠ J. Šíra). Viz příloha.
- Rozpočtové opatření č. 9/2017: zvýšení rozpočtu obce o částku 168 080 Kč. Viz
příloha.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9/2017.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
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2. Majetkové záležitosti:
- Výběr dodavatele energií:
- plyn: obec zůstává pro následující dva roky, vzhledem k nízké spotřebě plynu u
stávajícího dodavatele (VEMEX).
ZO bere na vědomí uzavření smlouvy na odběr plynu pro následující dva roky s firmou
Vemex.
- elektřina: po srovnání nabídek a vzhledem k vývoji cen elektřiny ZO vybralo jako
dodavatele elektřiny firmu AMPER MARKET (současný dodavatel), smlouva bude
podepsána na následující dva roky.
ZO schvaluje uzavření smlouvy na odběr elektrické energie pro následující dva roky
s firmou AMPER MARKET.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Různé:
- Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní Branná,
příspěvková organizace:
ZO bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní
Branná, příspěvkové organizace za rok 2016/17.
- stavba „průtah Valteřice: 3. 11. 2017 závěrečná kolaudace.
- výsledek rozporu změny územního plánu: z rozhodnutí tajemníka Městského úřadu
Jilemnice: „Jsou-li stanoviska pořizovatele a dotčeného orgánu odlišná, aniž by jedno
z nich bylo v nesouladu se zákonem, byl při řešení rozporu upřednostněn zájem obce
vyjádřený usnesením jejího zastupitelstva. Regulativ „Nadzemní stavby umísťovat
v minimální vzdálenosti 30 metrů od kraje lesa“ bude vypuštěn z textu ÚP Horní Branná.“
- změna poplatku za TV: vzhledem k navýšení provozních nákladů na rozšířenou
nabídku vysílání navrženo navýšení ceny na 150 Kč měsíčně (od 1. 1. 2018, ze 125 Kč
měsíčně). Cena základní nabídky zůstává beze změn.
ZO schvaluje navýšení měsíčního poplatku za rozšířenou nabídku televizního kabelového
rozvodu na 150 Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2018.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- společné výběrové řízení Svazku měst a obcí Jilemnicko na likvidaci komunálního
odpadu: Horní Branná se tohoto výběrového řízení dále nebude účastnit pro nevýhodnost
cen.
4. Diskuse:
Diskutován stav některých komunikací v obci.
Jednání započato: 17:00
Jednání zakončeno: 18:10
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 7/2017
Zastupitelstva obce Horní Branná 30. října 2017.
Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
a. rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9/2017,
b. uzavření smlouvy na odběr elektrické energie pro následující dva roky s firmou
AMPER MARKET,
c. navýšení měsíčního poplatku za rozšířenou nabídku televizního kabelového rozvodu na
150 Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2018.
II. bere na vědomí
a. uzavření smlouvy na odběr plynu pro následující dva roky s firmou Vemex,
b. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní Branná,
příspěvkové organizace za rok 2016/17.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

