Usnesení a zápis č. 8/2018

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 26. 11. 2018
v budově Základní školy Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Roman Charouz (nemoc), Radomír Šťásek (ohlášen pozdní příchod)
Návrhová komise: Alena Hegrová, Vojtěch Matouš
Ověřovatelé zápisu: Lenka Šulanová, Ivana Mašková
Zapisovatel: Tibor Hájek.
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Program:
1. Organizační záležitosti
➢ Jednací řád
➢ Volba členů finančního a kontrolního výboru
2. Finanční záležitosti
➢ Stanovení výše odměn pro neuvolněné zastupitele
➢ Rozpočtová opatření
➢ Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2019
➢ Rozpočtový výhled pro roky 2020-2021
➢ Sponzorský dar pro ZŠ
➢ Žádost o příspěvek na odvoz odpadů
3. Majetkové záležitosti
➢ Smlouva o dílo „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.
149 ve Valteřicích“.
➢ Zahájení změny č. 2 Územního plánu obce Horní Branná
➢ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5481/2018
– Liberecký kraj
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo
6DHM180366 – povodí Labe
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo
6DHM180424 – Povodí Labe
➢ Bezplatný převod pozemku p.p.č. 1950/3, 132/6, 132/7 a 2420/6 v k.ú.
Horní Branná do majetku obce
4. Různé
5. Diskuse
Program schválen všemi hlasy.
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1. Organizační záležitosti:
- jednací řád: viz příloha.
ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Horní Branná platný od 26. 11. 2018
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
17:06 – příchod R. Šťáska – zastupitelů je deset.
- volba členů finančního a kontrolního výboru: za členky výboru navrženy paní Magda
Cermanová a paní Lidmila Hrubá.
ZO volí členkami finančního výboru paní Magdu Cermanovou a paní Lidmilu Hrubou.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
Za členy kontrolního výboru navrženi pan Josef Janata, pan David Zevel a pan Zdeněk Stříbrný.
Starosta obce navrhl nejprve hlasovat o dvojici Josef Janata a David Zevel. Osm členů
zastupitelstva bylo pro tuto dvojici, dva proti. Nebylo tedy zapotřebí hlasovat o dalších
variantách.
ZO volí členy kontrolního výboru pana Josefa Janatu a pana Davida Zevela.
Hlasování: pro 8 – proti 2 – zdržel(a) se 0.
2. Finanční záležitosti:
- stanovení výše odměn pro neuvolněné zastupitele a členy výborů:
ZO stanovuje od 1. 12. 2018 odměny pro neuvolněné zastupitele a členy výborů v následující
výši:
Neuvolněný člen zastupitelstva: 500,Člen výboru – nezastupitel: 500,Člen výboru - zastupitel: 700,Předseda výboru zastupitelstva: 900,Neuvolněný místostarosta: 15 000,Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- rozpočtové opatření č. 10/2018 – zvýšení rozpočtu obce o 2 115 718,00 Kč z důvodu
zvýšeného čerpání daní. Viz příloha.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- rozpočtová opatření do konce kalendářního roku: vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo
obce do konce roku již nesejde, pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření.
S takto přijatými opatřeními bude zastupitelstvo seznámeno na prvním zasedání v roce 2019.
ZO pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 27. 11. 2018 do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2019: na první čtvrtletí roku 2019 je navrhováno
rozpočtové provizorium (příjmy = výdaje = 9 100 000 Kč).
ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce na první čtvrtletí roku 2019.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- rozpočtový výhled pro roky 2020 – 2021: z důvodu pozdního vyvěšení přesouváme na další
schůzi zastupitelstva.
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- sponzorský dar od firmy Škoda Auto a. s. Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra,
Horní Branná: firma Škoda Auto poskytla škole sponzorský dar ve výši 30 000 Kč (na nákup
žákovské soupravy elektrochemie a dalších pomůcek pro výuku chemie, fyziky).
ZO schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 30 000 Kč od firmy Škoda Auto Základní školou
a Mateřskou školou Josefa Šíra, Horní Branná.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
- žádost o příspěvek na odvoz odpadů: zastupitelstvu obce adresována žádost o příspěvek na
odvoz odpadů pro osaměle žijící důchodce a samoživitele. Žadatelé poukazují na podle nich
nespravedlivě nastavený systém poplatků za odvoz odpadů pro výše uvedené skupiny obyvatel.
Z diskuse vyplynulo, že zástupkyně žadatelů, paní Lidmila Hrubá, zkontaktuje starostu obce a
seznámí ho s návrhy řešení.
ZO zamítá žádost o příspěvek na odvoz odpadů.
Hlasování: pro 9 – proti 1 – zdržel(a) se 0.
3. Majetkové záležitosti:
- smlouva o dílo „Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 149 ve Valteřicích“: ve
třetím kole zvítězila nabídka pana Michala Honců v celkové výši 1 809 232,65 Kč.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu
č. p. 149 ve Valteřicích“.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- zahájení Změny č. 2 Územního plánu obce Horní Branná:
- Zadání vypracování zprávy o uplatňování ÚP obce Horní Branná: obec zadá
příslušnému odboru MěÚ Jilemnice vypracování zprávy o uplatňování územního plánu
obce Horní Branná – zpráva o tom, jak je naplňován současný územní plán.
ZO schvaluje zadání vypracování zprávy o uplatňování Územního plánu obce Horní
Branná.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- předložení všech podnětů sebraných k 26. 11. 2018 do Změny č. 2 Územního plánu
obce Horní Branná: Všechny podněty předložené k dnešnímu dni, t. j. 24 žádosti, budou
předloženy do Změny č. 2 Územního plánu obce Horní Branná. Na další podněty již
nebude brán zřetel. Po posouzení příslušnými orgány se k jejich setrvání ve změně znovu
vyjádří zastupitelstvo obce.
ZO schvaluje předložení všech podnětů podaných k 26. 11. 2018 do Změny č. 2
Územního plánu obce Horní Branná.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- volba zastupitele pověřeného jednáním o Změně č. 2 Územního plánu obce Horní
Branná:
ZO pověřuje starostu obce, Luboše Zimmermanna, jednáním o Změně č. 2 Územního
plánu obce Horní Branná.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5481/2018 – Liberecký kraj:
smlouva umožňující případné uložení kanalizačního potrubí v rámci akce „Odkanalizování obce
Horní Branná“ pod silnice III. třídy v obci (překop vozovky III. třídy, podélné uložení do
vozovky, částečný překop). Výše poplatku se řídí Ceníkem jednorázových úhrad za zřízení
věcného břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu
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smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Její úplata je vypočítána 787 407,50 Kč včetně
DPH. Její uhrazení je do 90 dnů po ukončení stavby.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5481/2018 – Liberecký
kraj.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180366 –Povodí Labe:
některé pozemky pod plánovanými budoucími chodníky v centru Horní Branné leží na
pozemcích Povodí Labe. V případě realizace projektu na nich bude zřízeno věcné břemeno.
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180366 –
Povodí Labe.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180424 – Povodí Labe:
některé pozemky, pod nimiž má vést kanalizace, jsou v majetku Povodí Labe. V případě realizace
projektu na nich bude zřízeno věcné břemeno.
ZO smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180424 – Povodí Labe.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- bezplatný převod pozemku p.p.č. 1950/3, 132/6, 132/7 a 2420/6 v k.ú. Horní Branná do
majetku obce: jedná se o bezplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu obci Horní
Branná – pozemky pod obecními komunikacemi.
ZO schvaluje bezplatný převod pozemků p.p.č. 1950/3, 132/6, 132/7 a 2420/6 v k.ú. Horní
Branná do majetku obce.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
4. Různé:
- inventarizace majetku obce za rok 2018: inventarizace majetku za rok 2018 bude provedena
dle Plánu inventur, Příkazu provedení inventarizace majetku obce za rok 2018.
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2018 dle Plánu inventur, Příkazu provedení
inventarizace majetku obce za rok 2018.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
5. Diskuse:
- pan Ilja Nepolský: jaký je současný stav prací na kanalizaci? Vytváří se projektová
dokumentace pro územní řízení. Na jejím základě bude vypracován rozpočet (hrubý odhad 120
milionů). Pokud zastupitelstvo rozhodne - po posouzení vícenákladů, najití vhodného dotačního
zdroje a možné ceny budoucího stočného - o realizaci akce, začneme (v ideálním případě) za tři
roky. Jednoznačně by se postupovalo etapově.
- pan Josef Janata: Neuvažuje se o rozšíření veřejného osvětlení směrem z Horní Branné na
Vrchlabí? Proběhla jednání obce s Ředitelstvím KSSLK o vyprojektování rekonstrukce silnice
mezi Horní Brannou a Vrchlabím přes Kozinec. V této souvislosti obec požaduje i
vyprojektování chodníku (k nástrojárně) a veřejného osvětlení. V jednání je i cyklostezka.
Jednání započato: 17:00
Zapsal: Tibor Hájek
Ověřily:

Jednání zakončeno: 18:20

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstva obce Horní Branná z 26. listopadu 2018.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Horní Branná platný od 26. 11. 2018
2. Volí členkami finančního výboru paní Magdu Cermanovou a paní Lidmilu Hrubou.
3. Volí členy kontrolního výboru pana Josef Janatu a pana Davida Zevela.
4. Stanovuje od 1. 12. 2018 odměny pro neuvolněné zastupitele a členy výborů v následující výši:
Neuvolněný člen zastupitelstva: 500,Člen výboru – nezastupitel: 500,Člen výboru - zastupitel: 700,Předseda výboru zastupitelstva: 900,Neuvolněný místostarosta: 15 000,5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018.
6. Pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 27. 11. 2018. do 31. 12. 2018.
7. Schvaluje rozpočtové provizorium obce na první čtvrtletí roku 2019.
8. Schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 30 000 Kč od firmy Škoda Auto Základní školou a
Mateřskou školou Josefa Šíra, Horní Branná.
9. Zamítá žádost o příspěvek na odvoz odpadů.
10. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu
č. p. 149 ve Valteřicích“.
11. Schvaluje zadání vypracování zprávy o uplatňování Územního plánu obce Horní Branná.
12. Schvaluje předložení všech podnětů podaných k 26. 11. 2018 do Změny č. 2 Územního plánu
obce Horní Branná.
13. Pověřuje Luboše Zimmermanna jednáním o Změně č. 2 Územního plánu obce Horní Branná.
14. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/5481/2018 – Liberecký
kraj.
15. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180366 –
Povodí Labe.
16. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180424 –
Povodí Labe.
17. Schvaluje bezplatný převod pozemku p.p.č. 1950/3, 132/6, 132/7 a 2420/6 v k.ú. Horní
Branná do majetku obce.
18. Schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2018 dle Plánu inventur, Příkazu provedení
inventarizace majetku obce za rok 2018.
Mgr. Tibor Hájek
místostarosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

