Usnesení a zápis č. 2/2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 12. března 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
Omluveni: Mgr. Martina Nyklová – hlášený pozdní příchod (v 17:15)
Návrhová komise: Jiří Horáček, Jiří Dejmek
Ověřovatelé zápisu: ing. Eliška Semelová, Antonín Bien
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
- Smlouva o dílo „Zateplení Valteřice 149“.
- Dotace z rozpočtu obce pro muzeum gobelínů.
- Rozpočet obce na rok 2018.
2. Různé
3. Diskuse
Program schválen všemi hlasy.
1. Finanční záležitosti:
- Smlouva o dílo „Zateplení Valteřice 149“: ve výběrovém řízení na zakázku „Snížení
energetické náročnosti bytového domu č. p. 149 ve Valteřicích“ zvítězila s nabídkou
1 548 087 Kč firma Michala Havrana (IČO 68251581, Dvůr Králové nad Labem), s níž
bude uzavřena smlouva o dílo.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Snížení energetické náročnosti
bytového domu č. p. 149 ve Valteřicích“ s firmou p. Michala Havrana (IČO 68251581).
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Dotace z rozpočtu obce pro muzeum gobelínů: žádost projednávána již na minulém
zasedání zastupitelstva obce. Pro neúplnost odsunuta na dnešní zasedání.
ZO zamítá žádost p. Rudolfa Mejsnara o dotaci z rozpočtu obce na muzeum gobelínů.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
Příchod Mgr. Martiny Nyklové. Zastupitelstvo obce je kompletní.
- Rozpočet obce na rok 2018: rozpočet navrhován jako vyrovnaný. Příjmy = výdaje =
31 047 669 Kč. Největší plánované investice: chodníky na hřbitovech, úprava cesty a
parkovacích stání na zámeckém nádvoří, úprava zámeckého skladu, dokončení
restaurování výmalby v hrobce, průzkumný vrt na pitnou vodu ve Valteřicích, aktualizace
pasportu místních komunikací a mostů, zateplení č. p. 149 ve Valteřicích, parkoviště za
školou, dokončení chodníků před zámkem, …
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2018 ve výši 31 047 669 Kč.
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Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Různé:
- problematika znepřístupněné cesty ke Stoklasům: již téměř uklizeno
- žádost o koupi pozemku: manželé Hamplovi žádají o koupi obecního pozemku. Budou
připraveny podklady (kanalizace, sítě, …) a poté zastupitelstvo obce rozhodne o
případném odprodeji.
- záměr pronájmu – čekárna Valteřice: záměr vyvěšen, bude projednáván na dalším
zasedání.

3. Diskuse:
- J. Harcuba: upozornění na přerostlé keře a stromy a na vysoké ploty v soukromém
vlastnictví ztěžující výjezd z obecních komunikací na hlavní silnici.
- J. Dejmek: dotaz na řešení problematiky kalů – dne 22. 2. 2018 provedly pracovnice
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno kontrolu přímo v Horní
Branné. Výsledky kontroly zatím nejsou známy.
- J. Petřík: upozornění na nutnost zbudování chodníků mezi Valteřicemi a Horní Brannou
a dotaz na časovou perspektivu výstavby chodníků a parkovišť v centru Horní Branné. –
V nedávné době Policie ČR vrátila projekt k přepracování a znovu probíhá schvalovací
proces. Případná realizace projektu (bude požádáno o dotaci ze státního fondu dopravní
infrastruktury) v roce 2019.
- v diskusi dále upozorněno na možný špatný stav mostu u č. p. 218 Horní Branná, na
chystané opravy krajské komunikace procházející obcí.
Jednání započato: 17:00
Jednání zakončeno: 18:05
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstva obce Horní Branná 12. března 2018.
Zastupitelstvo obce
I. schvaluje
a. uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.
p. 149 ve Valteřicích“ s firmou p. Michala Havrana (IČO 68251581).
b. vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2018 ve výši 31 047 669 Kč.

II. zamítá
a. žádost p. Rudolfa Mejsnara o dotaci z rozpočtu obce na muzeum gobelínů.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

