
Usnesení a zápis č. 5/2019 

 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 17. 6. 2019 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná. 

 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny  

Omluven: Radomír Šťásek, Tomáš Šimůnek, Lenka Šulanová (hlášen pozdní příchod) 

Návrhová komise: Jiří Harcuba, Ivana Mašková 

Ověřovatelé zápisu: Jan Pešina, Vojtěch Matouš 

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. Finanční záležitosti  

➢ Závěrečný účet obce za rok 2018  

➢ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2018  

➢ Závěrka obce Horní Branná za rok 2018  

2. Majetkové záležitosti  

➢ Projednání převodu silnice III/148 do majetku obce  

3. Různé  

➢ Informace o návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu  

➢ Žádost o kompenzaci za nadměrné platby za svoz odpadů pro samostatně žijící             

seniory 

 

Program schválen všemi hlasy. 

 

1. Finanční záležitosti  

- Závěrečný účet obce za rok 2018, zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2018:  

viz příloha. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny závažné chyby a 

nedostatky.  

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy 

pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.  

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1.  

17:08 – příchod L. Šulanové. 

- Účetní závěrka obce Horní Branná za rok 2018: viz příloha.  

ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.  

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

2. Majetkové záležitosti  

- projednání převodu silnice III/148 do majetku obce: Krajská správa silnic Libereckého 

kraje navrhuje v souvislosti se zvažovaným převzetím úseku silnice III/148 (Valteřice od 

křižovatky ke kravínu) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací (silnice by byla celá, 

včetně pozemků, na nichž se nachází, převedena do majetku obce Horní Branná). Po jednání se 

zástupkyní KSSLK navrhuje vedení obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

s podmínkou majetkového vyrovnání pozemků, na nichž se silnice III/148 nachází a její opravy 

do konce roku 2022. V rámci příprav na jednání se starosta setká s odborníky. 
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ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací o převodu silnice 

III/148 do majetku obce. 

 Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0.  

 

3. Různé  

- Informace o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Branná: návrh 

zprávy zveřejněn veřejnou vyhláškou MěÚ Jilemnice 29. 5. 2019. Do 30 dnů ode dne 

doručení zprávy mohou všechny dotčené orgány a krajský úřad ke zprávě vyjadřovat.  Obec 

Horní Branná bude schvalovat až finální verzi zprávy (doplněnou o stanoviska dotčených 

orgánů). V současné podobě ji pouze bere na vědomí. 

ZO bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Branná.   

 

- Žádost o kompenzaci za nadměrné platby za svoz odpadů pro samostatně žijící             

seniory: starostovi obce předána žádost o kompenzaci za nadměrné platby za svoz odpadů 

pro samostatně žijící seniory nad 75 let. V žádosti uváděny i návrhy na kompenzace (snížení 

nebo prominutí poplatku, kompenzace příspěvkem na otop, …). Po diskusi vznesen 

k hlasování návrh – ZO nebude dále projednávat kompenzaci platby za svoz odpadů pro 

samostatně žijící seniory. 

Hlasování: 7 pro  – proti 2 – zdržel(a) se 0. 

 

- diskutován projekt kanalizace – na základě připomínek některých občanů dojde k setkání 

občanů – projektantů – zastupitelů. 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 18:13 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 5/2019 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 17. června 2019. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy 

pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.  

 

2. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018. 

 

3. Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací o převodu silnice 

III/148 do majetku obce. 

 

4. Bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Branná.   

 

5. Nebude dále projednávat kompenzaci platby za svoz odpadů pro samostatně žijící seniory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 


