Usnesení a zápis č. 3/2020
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 16. 3. 2020
v zasedací místnosti OÚ Horní Branná.
Jednání přesunuto do Základní školy Horní Branná od 17:15

Přítomni:členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Tomáš Šimůnek
Návrhová komise: Radomír Šťásek, Vojtěch Matouš
Ověřovatelé zápisu: Lenka Šulanová, Jiří Harcuba
Zapisovatel:Tibor Hájek.
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno 9 hlasy, jeden se zdržel.
V úvodu informace o současném počtu občanů obce v karanténě (6). OÚ je s nimi v kontaktu,
kdyby bylo zapotřebí pomoci. Dále byly omezeny návštěvy v DPS. Byla zrušena sociální služba
v obci, budou poskytovány jen služby klientům v DPS. Zdravotní pomůcky (roušky, …) pro
zaměstnance obce v malém množství zajištěny. Pro občany se snažíme shánět, ale zdroje jsou
omezené, vyčerpané. Ozvalo se i několik dobrovolníků na šití roušek. Upraveny úřední hodiny
obecního úřadu (3 hodiny v pondělí a 3 hodiny ve středu, kancelář Valteřice uzavřena).
Základní škola i mateřské školy uzavřeny. V případě potřeby nákupu pomůcek sloužících
k ochraně obyvatelstva lze použít prostředky rozpočtu obce – je v pravomoci starosty obce.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho
doplnění.
Program:
1. Rozpočet obce Horní Branná na rok 2020.
2. Vesnice roku 2020.
3. Různé.
Program schválen všemi hlasy.
1. Rozpočet obce Horní Branná na rok 2020: rozpočet řádně vyvěšen 28. 2. Na rok 2020 je
plánován vyrovnaný rozpočet (příjmy = výdaje = 37 709 000 Kč). Nejvyšším příjmem jsou
příjmy daňové, plánované ve výši 29 583 000 Kč. Nejvýznamnějšími plánovanými akcemi
jsou: most u Plátenického domu 2 500 000 Kč; parkoviště + chodník – zámecká zahrada
1 000 000 Kč; cesta a parkování před č. p. 370 – 375, 382 Horní Branná – 2 000 000;
autobusový záliv + zastávka + chodník a přechod u OÚ – 1 100 000 Kč; kanalizace – 1 000 000
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Kč na případnou dokončenou dokumentaci a hlavně na pokládání nové kanalizace; oprava
ordinace pro lékařku v DPS – cca 600 000 Kč. Další plánované projekty-akce: úprava okolí čp.
149 Valteřice + střecha na garáži; přípravné práce na zámeckém nádvoří - parkoviště; ošetření
krovů – OÚ a MŠ HB; oprava střechy – sklad na zámeckém nádvoří; cesta Vápenice – směr
Vrbička; projekt rekonstrukce silnice III/2955 a III/0148, …). Případné náklady spojené
s realizací multifunkčního sportoviště se budou řešit až po rozhodnutí o poskytnutí dotace,
stejně tak i možný nákup automobilu pro SDH.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2020 (příjmy = výdaje = 37
709 000 Kč).
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
2. Vesnice roku 2020: po loňské účasti a zisku Modré stuhy je navrhováno opět se soutěže
zúčastnit.
ZO schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2020.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
3. Různé:
- zpráva finančního výboru: finanční výbor 2/3 kontroloval vyúčtování dotací spolkům. Všechny
doklady v souladu se smlouvami o poskytování dotací.

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
- výše ceny prací na rekonstrukci bytu vedle Zámecké restaurace: stavební práce 656
096,- (faktury zkontrolovány), celkové náklady 903 000,- Kč.
- smlouva o smlouvě budoucí: věcné břemeno na stavbě SM – Horní Branná, Valteřice, pč.
497, přípojka NN (č. IP – 12-4009830/VB/01).
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – SM, H. Branná, Valteřice, PČ. 497-SVOD, KNN, SS č. IP-12-4009830/VB/01.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.

Jednání započato: 17:00

Jednání zakončeno: 17:45

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek
Ověřili:

Luboš Zimmermann, starosta
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Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstva obce Horní Branná z 16. března 2020.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Horní Branná na rok 2020
(příjmy = výdaje = 37 709 000 Kč).
2. Schvaluje účast obce v soutěži Vesnice roku 2020.
3. Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
4. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – SM, H. Branná, Valteřice, PČ. 497-SVOD, KNN, SS č. IP-12-4009830/VB/01.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 17.3.2020
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

