usnesení a zápis č. 3/2019

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 11. 3. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Radek Šťásek – hlášen pozdní příchod.
Návrhová komise: Alena Hegrová, Roman Charouz.
Ověřovatelé zápisu: Ivana Mašková, Lenka Šulanová.
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. Rozpočet obce Horní Branná pro rok 2019.
2. Pronájem části pozemku p.p.č. 324/1 v k.ú. Valteřice.
3. Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko týkajícího se odpadového
hospodářství v obcích svazku.
Program schválen všemi hlasy.
1. Rozpočet obce Horní Branná pro rok 2019: rozpočet řádně vyvěšen. Na rok 2019 plánován
vyrovnaný rozpočet (příjmy = výdaje = 36 057 516 Kč). Nejvyšším příjmem jsou příjmy
daňové, plánované ve výši 28 558 000 Kč. Nejvýznamnějšími plánovanými akcemi jsou výdaje
na údržbu místních komunikací (7 827 696 Kč – most u Plátenického domu 3 000 000 Kč;
nádvoří zámku 1 200 000 Kč; plocha před č. p. 370 – 375, 382 Horní Branná – 1 000 000, budeli u ní připravena dokumentace a majetkové vyrovnání; parkoviště u zámku 1 000 000 Kč, …),
dále 1 500 000 Kč na opravy a udržování zámku – obřadní síň, oprava střechy, drobné údržby,
…; 2 500 000 – zateplení a výměna oken č. p. 149 Valteřice; 700 000 Kč nové veřejné osvětlení
ve Valteřicích (kolem silnice I/14 + rozšíření nad Bujárkovými), rekonstrukce bytů (v č. p. 1 a
vedle Zámecké restaurace). Případné náklady spojené s realizací multifunkčního sportoviště se
budou řešit až po rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příchod R. Šťáska – 17:20.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2019 (příjmy = výdaje = 36
057 516 Kč).
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se.
2. Pronájem části pozemku p.p.č. 324/1 v k.ú. Valteřice: pozemek bude pronajat na deset let
za 500 Kč na rok.
ZO schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 324/1 v k.ú. Valteřice.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se .
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3. Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko týkajícího se odpadového hospodářství v
obcích svazku: Záměrem Jilemnicka – svazku obcí je společné zajišťování sběru, přepravy,
využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko, která je ve
stoprocentním vlastnictví svazku.
ZO bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat společně pro
všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím
společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí.
O dvou následujících návrzích hlasováno společně:
ZO schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu v obci Horní
Branná prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictvím Jilemnicka
– svazku obcí nejdříve od roku 2021.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s. r. o., která se týká
budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s. r. o. smlouvu o sběru, přepravě,
využívání a odstraňování odpadu.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se .

Jednání započato: 17:00
Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřily:

Jednání zakončeno: 17:50
Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstva obce Horní Branná z 11. března 2019.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2019 (příjmy = výdaje = 36
057 516 Kč).
2. Schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 324/1 v k.ú. Valteřice.
3. Bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat společně pro
všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím
společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí.
4. Schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu v obci Horní
Branná prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictvím Jilemnicka
– svazku obcí nejdříve od roku 2021.
5. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s. r. o., která se týká
budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s. r. o. smlouvu o sběru, přepravě,
využívání a odstraňování odpadu.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

