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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 19. září 2018 

v budově Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: všichni členové zastupitelstva  

Omluven: Jiří Horáček (ohlášený pozdní příchod) 

Návrhová komise: Mgr. Martina Nyklová, Roman Charouz 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Dejmek, 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. 

Program: 

1. Finanční záležitosti 

➢ Rozpočtová opatření 

➢ Výsledek dílčí kontroly LBC kraje 

➢ Výsledky kontroly OSSZ Semily 

➢ Žádost Oblastního spolku ČČK Semily o příspěvek 

➢ Sponzorský dar od firmy Devro 

 

2. Majetkové záležitosti 

➢ Smlouva o vzájemné spolupráci na realizaci cyklostezky č. 22  

➢ Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích 

➢ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ŘSD  

(VO Valteřice – 1/14 průtah) 

 

3. Různé   

➢ Výroční zpráva školy za rok 2017/18 

➢ Nabídka společnosti Bekot z. s. na pronájem pozemků 

 

4. Diskuse 

Program schválen všemi hlasy. 

 

 

 1. Finanční záležitosti: 

 - Rozpočtová opatření:  

- rozpočtové opatření č. 7/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 82 080,40 Kč.  

Jedná se o průtokovou dotaci určenou pro ZŠ a MŠ JŠ Horní Branná. Dotace v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

- rozpočtové opatření č. 8/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 175 000,00 Kč. 

Jedná se o neinvestiční dotaci od Libereckého kraje určenou na renovaci s restaurováním 

výmalby interiéru hrobky v Horní Branné. 
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- rozpočtové opatření č. 9/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 75 000,00 Kč. 

Jedná se o neinvestiční dotaci od Ministerstva kultury určenou na renovaci s 

restaurováním výmalby interiéru hrobky v Horní Branné. 

 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9/2018. 

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

 

Z organizačních důvodů zařazen bod 

 - Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích: tento plán již ZO 

 projednávalo a schválilo, ale s podmínkou (hledání náhradní varianty spojení mezi 

 Mrklovem a Valteřicemi, cesta HC1, vzhledem k nesouhlasu současných majitelů 

 dotčených pozemků). I přes proběhlá jednání se nepodařilo najít jiné řešení problému, 

 proto bude tato cesta rozdělena a části v majetku obce budou výhledově opraveny. 

 ZO schvaluje Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. 

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

 

17:20 – příchod Jiřího Horáčka. Zastupitelstvo je kompletní. 

 

- Výsledek dílčí kontroly přezkoumání hospodaření obce Libereckým krajem: nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

ZO bere na vědomí výsledek dílčí kontroly přezkoumání hospodaření obce Horní Branná 

Libereckým krajem. 

  

- Výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Semily: 

Okresní správa sociálního zabezpečení provedla ve dnech 25. 7. a 26. 7. kontrolu. Nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 ZO bere na vědomí výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Semily. 

 

- Žádost Oblastního spolku ČČK Semily o příspěvek: ČČK žádá o příspěvek na 

 soustředění žáků, které proběhlo v Jablonci nad Jizerou a jehož se účastnilo i několik dětí 

 z naší obce. Hlasováno o schválení žádosti.  

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

 ZO neschvaluje žádost Oblastního spolku ČČK Semily o příspěvek. 

 

- Sponzorský dar od firmy Devro Základní škole Josefa Šíra, Horní Branná: firma 

Devro poskytla škole sponzorský dar ve výši 10 000 Kč (na nákup interaktivní tabule). 

ZO schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od firmy Devro Základní škole 

Josefa Šíra, Horní Branná. 

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

 

2. Majetkové záležitosti: 

- Smlouva o vzájemné spolupráci na realizaci cyklostezky č. 22: plánovaná 

 cyklostezka od Vrchlabí (fotbalový stadion) ke křižovatce u Petříkova mostu.  

  ZO schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci na realizaci cyklostezky č. 22. 

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

Dále je zvažováno pokračování cyklostezky směrem na Horní Brannou.  
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- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ŘSD (VO Valteřice – 1/14 

průtah): smlouvy související s realizací veřejného osvětlení silnice 1/14 – průtah 

Valteřice. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

34/2018-36200/Ha. Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti 

služebností č. 02/2018-36200/BOU/Ha 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

34/2018-36200/Ha a smlouvu o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti 

služebností č. 02/2018-36200/BOU/Ha. 

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

 

3. Různé: 

- Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná školy 

za rok 2017/18: 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná školy za rok 2017/18. 

- Nabídka společnosti BEKOT, z.s. na pronájem pozemků: zastupitelstvo obce 

seznámeno s dopisem společnosti BEKOT, která projevila zájem o pronájem obecních 

pozemků. Případná změna bude řešena po skončení pozemkové úpravy ve Valteřicích, až 

budou jasné případné změny ve vlastnictví některých pozemků, a rozhodne-li o tom nově 

zvolené zastupitelstvo. V tom případě bude společnost BEKOT oslovena. V diskuzi 

k tomuto bodu pan Miroslav Hrubý navrhuje okamžité ukončení nájemních smluv se 

společností ZEPO, aby nově zvolené zastupitelstvo mohlo rozhodnout o případné změně 

nájemce pozemků. Tento návrh však nikdo z členů zastupitelstva nepodpořil. 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  

SM-Horní Branná, PČ.200/1,P.ACKERMAN-KNN č. IP-12-4008371/VB/03: smlouva 

 se společností ČEZ, vedení elektřiny k pozemku. 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o 

 umístění stavby SM-Horní Branná, PČ.200/1,P.ACKERMAN-KNN č. IP-12-

 4008371/VB/03. 

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

 

5. Diskuse: 

- Zámecká restaurace: zatím nikdo z oslovených neprojevil zájem o pronájem restaurace.  

- Starosta obce poděkoval všem zastupitelům obce za práci v končícím volebním období. 

Nově zvolené zastupitelstvo by mělo pokračovat v práci na připojení nového vrtu pitné 

vody k vodovodnímu řadu, na realizaci chodníků v centru Horní Branné, ve spolupráci se 

Sokolem Valteřice na realizaci projektové dokumentace koupaliště. Nově zvolené 

zastupitelstvo by také nemělo zapomínat na podporu spolkového života v obci. 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 18:05 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                            

  Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 6/2018 

Zastupitelstva obce Horní Branná 19. září 2018. 

 

 

Zastupitelstvo obce  

 

 I. schvaluje  

 a. rozpočtová opatření č. 7, 8, 9/2018. 

b. Plán společných zařízení pro Pozemkovou úpravu ve Valteřicích. 

c. přijetí sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od firmy Devro Základní škole Josefa Šíra, 

Horní Branná. 

d. smlouvu o vzájemné spolupráci na realizaci cyklostezky č. 22. 

e. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 34/2018-

36200/Ha a smlouvu o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností č. 

02/2018-36200/BOU/Ha. 

f. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

SM-Horní Branná, PČ.200/1,P.ACKERMAN-KNN č. IP-12- 4008371/VB/03. 

 

 

II. neschvaluje 

a. žádost Oblastního spolku ČČK Semily o příspěvek. 

 

 

III. bere na vědomí 

a. výsledek dílčí kontroly přezkoumání hospodaření obce Horní Branná Libereckým 

krajem. 

 b. výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Semily. 

c. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná školy za 

rok 2017/18. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

Vyvěšeno: 24.9.2018 

 

Sejmuto: 


