Usnesení a zápis č. 8/2020
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 9. 11. 2020
v ZŠ Horní Branná.
(zasedání přesunuto z budovy obecního úřadu, z tohoto důvodu odložen i začátek na 17:10)
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Omluven: Tomáš Šimůnek
Schůzi řídil místostarosta obce.
Návrhová komise: Jiří Harcuba, Radomír Šťásek
Ověřovatelé zápisu: Lenka Šulanová, Ivana Mašková
Zapisovatel: Roman Charouz
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
- rozpočtová opatření,
- rozpočtové provizorium 2021,
- střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022-23.
2. Majetkové záležitosti
- Příkaz k provedení inventarizace,
- Plán inventur na rok 2020,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4008371/VB/03,
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3615/2020,
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009328/VB/01,
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
48/2020-36210/Mar,
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml.
8800099506/3/BVB/P).
3. Diskuze.
Místostarosta navrhl rozšíření programu o bod: „přijetí daru pro ZŠ a MŠ Horní Branná“
Rozšířený program schválen všemi hlasy.

1. Finanční záležitosti:
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- Rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 7/2020: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku
120 697,50,- Kč. Jedná se o průtokovou dotaci určenou pro ZŠ a MŠ Horní Branná.
Dotace je určená pro projekt pod názvem „Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 6“ dle smlouvy OLP/2221/2020.
- Rozpočtové opatření č. 8/2020: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 47
190,- Kč. Jedná se o dotaci z MPSV určenou na kompenzaci výpadku zdrojů příjmů
v sociálních službách v souvislosti a epidemií COVID-19.
- Rozpočtové opatření č. 9/2020: snížení rozpočtu obce Horní Branná o částku 521,53
Kč (ve výdajích i v příjmech). Jedná se o vratku nevyčerpané dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na nákup ochranných pomůcek pro jednotku požární ochrany Horní
Branná.
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9/2020.
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/místostarostu obce schvalováním
rozpočtových opatření. S takto přijatými opatřeními bude zastupitelstvo seznámeno na prvním
zasedání v roce 2021.
ZO pověřuje starostu/místostarostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 10. 11. 2020
do 31. 12. 2020.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Rozpočtové provizorium 2021: na 1. čtvrtletí roku 2021 je navrhováno rozpočtové
provizorium ve výši příjmy = výdaje = 10 400 000,- Kč. Po finančním uzavření roku 2020 bude
schválen řádný rozpočet na rok 2021.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022-23: řádně vyvěšen. Možnosti písemně se
vyjádřit nikdo nevyužil. Pro rok 2022 navrhován vyrovnaný výhled rozpočtu ve výši 28
000 000 Kč, pro rok 2023 také vyrovnaný výhled 28 700 000 Kč.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.

2. Majetkové záležitosti:
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- Příkaz k provedení inventarizace, Plán inventur na rok 2020: inventarizace majetku za
rok 2020 bude provedena dle Plánu inventur, Příkazu provedení inventarizace majetku obce za
rok 2020.
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2020 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2020.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4008371/VB/03: smlouvu o smlouvě budoucí
mezi obcí a firmou ČEZ schválilo zastupitelstvo obce již v roce 2018. Poplatek obci 1000,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4008371/VB/03.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3615/2020: smlouva mezi
Libereckým krajem a Horní Brannou – jde o stavbu „Silnice III/2955 Horní Branná, chodník –
dešťová kanalizace a VO, k. ú. Horní Branná, kdy krajský úřad obci umožní provádění
podkopů, překopů vozovky a ukládání v nezpevněné krajnici. Obec kraji zaplatí 17 030,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3615/2020.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009328/VB/01: zastupitelstvo již v roce 2019
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a firmou ČEZ. Poplatek obci 5000,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009328/VB/01.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 48/202036210/Mar: jedná se o kanalizaci. Ředitelství silnic a dálnic obci umožní umístit a provozovat
kanalizační stoku v předpokládaném rozsahu 72 m. Poplatek obce činí 7 801,- Kč. Jde o
pozemky kolem valteřické hlavní silnice.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 48/202036210/Mar.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml. 8800099506/3/BVB/P):
mezi obcí a firmou GasNet. Přeložka plynovodní přípojky k rodinnému domu (č. p. 41 Horní
Branná). Poplatek obci 2000,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml.
8800099506/3/BVB/P).
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.
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- Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Horní Branná: v souvislosti s distanční výukou a zvýšenou
potřebou zapůjčovat počítače žákům domů poskytla paní Kateřina Rybářová škole finanční dar
ve výši 26 000,- Kč na zakoupení této techniky. Byly zakoupeny 4 notebooky. V souladu se
zřizovací listinou školy je zapotřebí, aby tento dar projednalo zastupitelstvo obce.
ZO schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná přijetí finančního daru ve výši 26 000,- Kč
na zakoupení notebooků.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0.

3. Diskuze:
- R. Charouz, J. Harcuba: bezpečnost parkování u č. p. 301 a 138 (dopravní řešení situace před
těmito bytovými domy bude konzultováno s odborem dopravy v Jilemnici a Policií ČR;
plánované chodníky zlepší bezpečnostní situaci) a bezpečnost sjezdů na krajskou silnici
z místních komunikací (zhoršený výhled, …).
- R. Šťásek: začátek topné sezóny a spalování nevhodných materiálů: (při podezření na
spalování nevhodných materiálů nutno kontaktovat odbor životního prostředí). L. Šulanová
připomenula, že do konce listopadu běží „kotlíková dotace“.
- V. Janďourek: plán rozvoje obce na roky 2018–28: žádá o lepší informovanost občanů,
v jakém stavu jsou projekty.
- J. Bulušek: křižovatka u zámku: je tato křižovatka bez možnosti zaparkování smysluplná?
(Plánovaná klasická křižovatka bez možnosti parkování. Parkoviště bude v rohu zámecké
zahrady, u Kubátů, před školou, z boku u zámku).
- J. Bulušek a M. Hrubý vyjádřili v následné diskuzi svoji nespokojenost se stylem vedení obce,
načež R. Šťásek vyjádřil nutnost konstruktivní a věcné diskuze s vedením obce.

Jednání započato: 17:10

Jednání zakončeno: 18:18

Zapsal:
Ověřili:

Tibor Hájek, místostarosta
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Usnesení č. 8/2020
Zastupitelstva obce Horní Branná z 9. listopadu 2020.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9/2020.
2. Pověřuje starostu/místostarostu obce schvalováním rozpočtových opatření od 10. 11. 2020
do 31. 12. 2020.
3. Schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2021.
4. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 - 23.
5. Schvaluje provedení inventarizace majetku za rok 2020 dle Plánu inventur, Příkazu
provedení inventarizace majetku obce za rok 2020.
6. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4008371/VB/03.
7. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3615/2020.
8. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009328/VB/01.
9. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 48/202036210/Mar.
10. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml.
8800099506/3/BVB/P).
11. Schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná přijetí finančního daru ve výši 26 000,- Kč
na zakoupení notebooků.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Mgr. Tibor Hájek

Luboš Zimmermann

místostarosta

starosta
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