
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 24. 2. 2020 

v budově Základní školy Horní Branná. 

 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven:  Vojtěch Matouš, Tomáš Šimůnek, Radomír Šťásek – hlášen pozdní příchod 

Návrhová komise:  Jiří Harcuba, Lenka Šulanová 

Ověřovatelé zápisu:  Alena Hegrová, Roman Charouz 

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. 

Příchod R. Šťáska. 

Program: 

1. Hospodaření školy za rok 2019. 

2. Účetní závěrka školy za rok 2019. 

3. Inventarizace majetku. 

4. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2020. 

Starosta obce navrhl rozšíření programu o body:   

5. Souhlas obce se zařazením území obce do území působnosti MAS 

 „Přiďte pobejt!“ z. s. 

6. Projednání záměru investice pro možné podání žádosti o dotaci: Podpora  

rozvoje a obnova materiálně technické základny regionálního školství, kde 

je dotace určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a 

rekonstrukce ZŠ a MŠ včetně zázemí. 

 

Rozšířený program schválen všemi hlasy. 

 

1. Hospodaření školy za rok 2019: 

Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace (dále škola) za rok 2019 je 106 504,37Kč zisku (vratka za plyn + 

drobné úspory 70 628,49 Kč, vedlejší hospodářská činnost 35 875,88 Kč). 
Hlavní kniha analytické evidence (soupis všech účetních položek roku 2019 za všechny 

organizační části školy) byla zastupitelům poskytnuta. 

ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 106 504,37 Kč zisku a jeho převedení do 

fondu rezerv. 

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

 

Stav fondů k 31. 12. 2019 

- fond rezerv: 260 397,36Kč 

- fond investic: 162 979, 30 Kč 

Součet stavu fondů a výsledku hospodaření = 529 881,03Kč 

Plánované opravy a údržba budov  

- ZŠ – malování – stará budova přízemí (dvě třídy, jídelna) – nabídková cena: 38 000 Kč 

        - nové ventily na radiátory – nabídková cena: 7 000 Kč 

        - domácí „videotelefony“ (do ZŠ i obou MŠ) – nabídková cena: 73 000 Kč 



- MŠ Valteřice - rekonstrukce chodby a soc. zařízení (přízemí) – nabídková cena: 70 000 Kč 

- MŠ Horní Branná – rekonstrukce a malování chodby (přízemí) – nabídková cena: 150 000 + 

17 000 Kč 

Náklady na výše uvedené činí dle nabídek 355 000 Kč (mohou se objevit vícepráce, nebo 

nastat komplikace a částka může stoupnout). Vzhledem k výše uváděné „naspořené“ částce 

529 881,03 Kč je navrhováno hradit tyto práce právě z fondů a výsledku hospodaření.  

 

ZO povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

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

 

 

2. Účetní závěrka školy za rok 2019: 

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2019. 

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

 

3. Inventarizace majetku: 

Text zprávy o inventarizaci majetku za rok 2019 je přílohou zápisu.  

Inventura byla zahájena dne      17. 12. 2019     

                           skončena dne  14. 1. 2020  

 

Zůstatky bankovních účtů (231) 

 Komerční banka Jilemnice   č. účtu               3927581/0100            2 816 877,58 Kč                 

ČS Jilemnice                         č. účtu         1263093389/0800             26 763 936,43 Kč 

ČNB Ústí nad Labem            č. účtu       94-51412451/0710                       603,76 Kč 

Celkem                                                                                                29 581 417,77 Kč 

 

ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2019. 

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

 

 

4. Dotace spolkům z obecního rozpočtu pro rok 2020: 

V tomto kalendářním roce žádají místní spolky a organizace o celkovou částku 800 990 Kč.  

 Žádost  Na co žádají 

AVZO 40 000 oprava podlah, údržba komunikace ke střelnici, modelářská show 

  terénní úpravy (pokácení nál. dřevin), podpora mladých modelářů - cestovné 

Myslivecký spol. 33 000 nájem honitby, nafta 

Motosport Valt. 17 000 

financování startovného, pohonných, hmot, oleje, maziva - finanční podpora mladých 

závodníků 

ARNI - lukostřelci 30 080 startovné, ubytování na závodech, parkurné, šípy, 3D terč 

Tělových. j. HB 65 000 rekonstrukce ohřevu teplé vody v nové hale + sprchy, elektřina 

Oddíl kopané 180 000 Cestovné + pronájmy+ náčiní pro mládež, přihlášky do soutěží, opravy traktůrek,  

  reklamní tabule, školení trenérů mládeže, vybavení kabin hráčů a rozhodčích,  

  údržba hracích ploch 

Biatlon 30 000 

startovné, cestovné, ubytování, střelivo, materiál (střelivo, vosky, kolečkové lyže, 

vázání) 

Tenisový oddíl 21 360 antuka, míče, postřiky + hyg. potřeby, registrace, akce pro děti, tenisová škola pro děti 

Hokejový oddíl 40 000 údržba hokejového hřiště, příspěvek na soutěže, nový kryt jímky, 



  příspěvek na pohonné hmoty - údržba kluziště 

Tělocvič. j. HB 120 000  rekonstrukce sprch a sociálního zařízení 

Stolní tenis 6 000 nákup vybavení (míčky, síťky, čističe na stoly), registrační poplatky,  

  členský příspěvek na soutěže 

SDH HB 42 125 nůžkový stan, oprava čerpadla, doprava na soutěže + startovné, slavnostní uniforma 6 ks 

TJ Sokol Valteřice 150 000 lednice na koupaliště, plocha pro hudbu, oprava a nátěr vany, udírna,  

  oprava a nákup masek, oprava a zateplení stropu nad kuchyní v sok., energie,  

  nové židle do sokolovny 

SDH Valteřice 26 425 dětský den, banner, sportovní dresy, vratné kelímky  

 

Dotace bude spolkům poskytnuta pouze na položky uváděné v žádostech, v míře spoluúčasti, 

o kterou spolky požádaly. 

TJ Sokol Valteřice zároveň žádá o finanční příspěvek 50 000 Kč na organizaci valteřického 

sjezdu rodáků.  

Navrženo hlasovat o všech žádostech společně, t. j. o částce 850 990 Kč (800 990 + 50 000). 

 

ZO schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 pro dobrovolné spolky v celkové výši 850 

990 Kč. 

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

 

Čerpání dotace na koupaliště ve Valteřicích (v roce 2017 poskytnuto obcí 200 000 Kč. Jsou 

průběžně vyúčtovávány. Minulý týden Sokol Valteřice obdržel projekt. Bude provedeno 

závěrečné vyúčtování.) 

 

Za zisk Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2019 obec obdrží 600 000 Kč. Je navrhováno 

poskytnout spolkům, které se aktivně účastnily příprav a vlastní soutěže, dar ve výši 15 000 

Kč na spolek. Jde o tyto spolky: AVZO, Myslivecké sdružení Sovinec, Motosport Valteřice, 

ARNI Valteřice, oddíly kopané, biatlonu, tenisu, stolního tenisu, SDH Horní Branná, TJ 

Sokol Valteřice a SDH Valteřice.  

 

ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč na spolek těmto spolkům: AVZO, 

Myslivecké sdružení Sovinec, Motosport Valteřice, ARNI Valteřice, oddíly kopané, biatlonu, 

tenisu, stolního tenisu, SDH Horní Branná, TJ Sokol Valteřice a SDH Valteřice. ZO pověřuje 

starostu přípravou a podpisem darovacích smluv. 

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

 

5. Souhlas obce se zařazením území obce do území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. 

s.:  

ZO schvaluje zařazení správního území obce do území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. 

na programové období 2021 – 2027. 

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

 

 

6. Projednání záměru investice pro možné podání žádosti o dotaci: Podpora rozvoje a 

obnova materiálně technické základny regionálního školství, kde je dotace určena na 

odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce ZŠ a MŠ včetně 

zázemí.: ministerstvo financí vypsalo výše uvedený dotační program na Podporu rozvoje a 

obnovy materiálně technické základny regionálního školství. V současné době ověřujeme, zda 

je možné zažádat na rekonstrukci podlah v MŠ Horní Branná a ochranný nástřik půdy proti 



škůdcům na půdě tamtéž. Pokud ano, je zapotřebí, aby ZO schválilo investiční záměr akce, 

protože další zasedání ZO už bude po uzávěrce podávání žádostí. Ministerstvo financí 

poskytuje 90% nákladů. V případě naší žádosti bychom zaplatili pouze 10% z 266 235 Kč. 

Žádost podává obec. 

 

ZO schvaluje investiční záměr projektu: Rekonstrukce podlah a ochranný nátěr půdy v 

Mateřské škole Horní Branná. 

 

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

 

V závěru diskutován systém výběru firem pro podlimitní zakázky (v souladu se směrnicí jsou 

činěny poptávky u firem, s nimiž se osvědčila spolupráce), dotazována cena rekonstrukce 

bytu vedle Zámecké restaurace (bude zodpovězeno na dalším zasedání). Dále diskutována 

nutnost opakujících se oprav v zámku (vzhledem k vlhkosti je nutné v přízemních místnostech 

provádět opakované sanační omítky). Záměrem vedení obce je pronajímat podnikatelské 

prostory v zámku za ceny možná nízké (22, resp. 33 Kč á m2), ale umožňující, aby zámek 

„žil“.  

K DVB-T2: obec v souvislosti s přechodem na DVB-T2 investovala do nových technologií, 

neposilovala technologie staré. Případné problémy s příjmem signálu v DVB-T2 nutno hlásit 

na OÚ. 

V nejbližší době proběhnou jednání o započetí prací na rekonstrukci mostu u Plátenického 

domu, na výstavbě autobusového zálivu u obecního úřadu. Dále proběhne z důvodů nemoci 

odložená schůzka s projektanty kanalizace. 

Cesta a parkovací místa u č. p. 370-375 a 382 Horní Branná: projektová dokumentace hotova, 

rozpočet se dokončuje. 

 

 

Další zasedání ZO se uskuteční 16. 3. 2020. 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 18:30 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek   

 

Ověřili:                            

Luboš Zimmermann, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Usnesení č. 2/2020 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 24. února 2020. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2019 ve výši 106 504,37 Kč zisku a jeho převedení do 

fondu rezerv. 

 

2. Povoluje Základní škole a Mateřské škole Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové 

organizaci čerpání finančních prostředků na opravy, údržbu budov z fondů rezerv a investic. 

 

3. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2019. 

 

4. Schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Horní Branná za rok 2019. 

 

5. Schvaluje dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 pro dobrovolné spolky v celkové výši 850 

990 Kč. 

 

6. Schvaluje poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč na spolek těmto spolkům: AVZO, Myslivecké 

sdružení Sovinec, Motosport Valteřice, ARNI Valteřice, oddíly kopané, biatlonu, tenisu, 

stolního tenisu, SDH Horní Branná, TJ Sokol Valteřice a SDH Valteřice. ZO pověřuje 

starostu přípravou a podpisem darovacích smluv. 

 

7. Schvaluje zařazení správního území obce do území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. 

na programové období 2021 – 2027. 

 

8. Schvaluje investiční záměr projektu Rekonstrukce podlah a ochranný nátěr půdy v 

Mateřské škole Horní Branná. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 
 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 

 


