Usnesení a zápis č. 2/2021
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 8. 3. 2021
v budově OÚ Horní Branná.
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny (formou videokonference J. Pešina, T.
Šimůnek, R. Šťásek, J. Harcuba)
Omluven: V. Matouš
Fyzicky přítomní členové zastupitelstva budou hlasovat zvednutím ruky pro či proti návhu.
Zastupitelé učastnící se zasedání formou videokonference se budou při každém hlasování
vyjadřovat individuálně.
Návrhová komise: L. Šulanová, I. Mašková
Ověřovatelé zápisu: A. Hegrová, R. Charouz
Zapisovatel: T. Hájek
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho
doplnění.
1. Smlouva o dílo - Chodníky a místní komunikace v centru obce.
2. Rozpočet obce Horní Branná na rok 2021.
3. Smlouva č.j. OLP/4233/2020.
4. Pronájem p.p.č. 2073 k.ú. Valteřice v Krkonoších.
5. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněného místostarosty od 15. 3. 2021
6. Různé.
7. Diskuze.
Žádný návrh na rozšíření programu.
Program schválen všemi hlasy.
1. Smlouva o dílo - Chodníky a místní komunikace v centru obce:
dnes odpoledne byla doručena petice, ke které se zastupitelstvo obce (vzhledem k termínu
doručení) vyjadřovat nebude. V řádném termínu (po ověření podpisů a další kontrole) bude
odesláno písemné vyjádření. Vzhledem k tomu, že se petice týká tohoto projednávaného bodu,
budou ale její body přečteny, aby je zastupitelé případně vzali v potaz.
„My, níže podepsaní občané, žádáme zastupitelstvo obce o změnu projektové dokumetace a
zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby u akce s názvem „Horní Branná – chodníky a
místní komunikace v centru obce – 2. etapa“ do doby schválení upravené projektové
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dokumentace a vydání nového stavebního povolení. Změna se týká těchto důležitých ploch
v centru obce:
1. Křižovatka směr ZEPO – zachovat původní tvar křižovatky, chodník by měl více kopírovat
stávající stav okraje vozovky.
2. Chodník před objektem u Kubátů – významná manipulační plocha, která by se neměla zničit,
zcela vypustit z projektové dokumentace.
3. Prostor před zámkem (tzv. trojúhelník) zachovat bez omezení ve stávajícím stavu.
Důvodem změny jsou připomínky dotčených osob, které zde prostor nejvíce využívají,
bezpečnost dopravy, plynulé otáčení vozidel a parkování. …“
Dotazy z řad zastupitelů nebyly.
K dotazům vyzvána veřejnost:
- J.

vyzval zastupitele ke vnímání váhy počtu podpisů pod peticí

- R.
na to reagoval, že podání údajů v petici některým podepisujícím občanům bylo
hodně zkreslené (např. že nebude kde zastavit, že se nedostanete ke Kubátům. Že bylo
podáváno málo informací o parkování, o ostrůvcích v křižovatkách)
- na zasedání přizváni autoři projektu z firmy TENET, p. ing. Smilnický a p. ing. Havrda. Pan
Smilnický nejprve hovořil o historii projektu. Dále uvedl, že v petici chybí konkrétní požadavky
na nápravu. Při práci na projektu musely být respektovány právní předpisy a zákony (o
pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích, …), dále pak stanoviska
vlastníků pozemků (obec, kraj, dotčené osoby), kteří se všichni k projektu vyjadřovali. Projekt
musel najít verzi respektující požadavky všech dotčených orgánů (životní prostředí, dopravní
inspektorát, …) a dotčených osob. Projekt nebyl nikým z výše uváděných zpochybněn (ani při
vydání územního rozhodnutí, ani při vydání stavebního povolení). Firma TENET si za
projektem stojí a nevidí důvod pro jeho změny. Jedná se především o bezpečnost chodců a o
zklidnění dopravy.
- M.
: bylo diskutováno se všemi, kteří budou křižovatku nejvíce využívat – leží
v blízkosti „průmyslové zóny“? Z hlediska využitelnosti (průjezd zemědělské techniky) je
špatně vyprojektovaná.
- odpověděl projektant, ing. Havrda: prioritou projektu je bezpečnost provozu. Při projektování
byly využívány vlečné křivky – vše odpovídá normám. Dopravní inspektorát požadoval
zklidnění dopravy a trval na tomto řešení křižovatky. Zúžení křižovatky omezí rychlost a
zklidní dopravu.
- J.

: zohledňuje projekt i hluk, …

- p. Havrda: priorotou je bezpečnost chodců a k projektu se vyjadřovalo i životní prostředí
- starosta obce: na několika jednáních na odboru dopravy, na dopravním inspektorátu jsme
upozorňovali na zhoršenou průjezdnost křižovatky, zejména na průjezd zemědělské techniky.
Dopravní inspektorát ale neustoupil. Některé projekty mohou být pro řidiče zpočátku
omezením, než si na ně zvyknou. Všichni zúčastnění kladli důraz na zklidnění dopravy a na
bezpečnost chodců, pro kterou je v projektu učiněno maximum.
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- J.

: na silnici směrem k sokolovně chybí výhybny.

- p. ing. Havrda na to odpověděl, že jako výhybna může být používán vjezd na parkoviště.
- paní V.
se dále dotazovala, zda byla žádost o dotaci ze SFDI podána včas. Starosta
obce jí odpověděl, že pravomocné stavební povolení bylo vydáno 28/1 2021 a hned následující
den byla žádost v řádném termínu podána na státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
- V.
: pokud obec dotaci neobdrží, bude projekt hradit ze svých zdrojů? Ano - starosta
toto tvrzení potvrdil. Zároveň odpověděl další dotaz pí
- rozhodnutí o poskytnutí
dotace na víceúčelová sportoviště již bylo vydáno.
- jelikož nebyly daší dotazy, vrátilo se zastupitelstvo k probíranému bodu - Smlouva o dílo Chodníky a místní komunikace v centru obce:
Proběhlo výběrové řízení, jehož výsledek je následující:

číslo nabídky
1
2
3
4
5

název společnosti
COLAS CZ, a.s.
MIZERA-STAVBY a.s.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
M - SILNICE a.s.
STRABAG a.s.

datum zaslání
nabídky
25.2.2021
26.2.2021
26.2.2021
1.3.2021
1.3.2021

čas zaslání
nabídky
13:41:34
8:20:13
10:55:56
6:38:53
8:27:38

cena bez DPH
5 347 971,86
5 487 183,08
4 777 706,68
4 508 747,88
4 280 955,04

cena s DPH
6 471 045,77
6 639 491,30
5 781 025,15
5 455 584,93
5 179 955,60

pořadí ceny
od
neljevnější
4
5
3
2
1

Hodnotící komise doporučuje podepsat smlouvu o dílo s firmou STRABAG.
ZO schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele a pověřuje starostu o podepsání smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se .
Dle smlouvy budou práce zahájeny nejpozději v květnu 2021. Na realizaci je max 6 měsíců od
začátku stavby.
2. Rozpočet obce Horní Branná na rok 2021:
Příjmy rozpočtu na rok 2021 navrhovány ve výši 38 657 092,- Kč. Výdaje ve výši 45 163 159,Kč. Schodek rozpočtu 6 506 067,- Kč bude hrazen z přebytku hospodaření z minulých let.
Hlavními akcemi jsou

oprava komunikace Rathouská, Jirouš, Skalický
oprava komunikce Vaníčkovi
600 000,00 venkovní úpravy čp. 149 Valt
100 000,00 nákup laviček
550 000,00 zámek - parkoviště
600 000,00 úprava komunikace k č. 382
7 000 000,00 sportoviště
7 000 000,00 chodníky v centru obce
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- V.
upozorňuje na možný propad snížených daňových příjmů obcí. Starosta obce
odpovídá, že v případě potřeby bude tento pokles hrazen z rezerv na účtech.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se .
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením stavby, č.j.
OLP/4233/2020:
smlouva se týká stavby „Přeložka STL plynovodu PE 63, p. p. č. 2980 v k. ú. Horní Branná, u
č. p. 78“. Jde o trojstrannou smlouvu mezi obcí, Libereckým krajem a firmou GasNet. V případě
jejího podpisu kraj po obci v budoucnosti nebude požadovat polatek za věcné břemeno. Podpis
této smlouvy je v kompetenci starosty obce.
ZO bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením
stavby č. j. OLP/3903/2020.
4. Pronájem p.p.č. 2073 k.ú. Valteřice v Krkonoších:
Záměr prodeje zveřejněn. Jde o 1292 m2 trvalého travnatého prostoru. Návrh pronajmout
pozemek za 1 300 Kč na 10 let.
ZO schvaluje pronájem p. p. č. 2073 v k. ú. Valteřice v Krkonoších.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se .
5. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněného místostarosty od 15. 3. 2021:
Po ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti starosty obce se měsíční odměna neuvolněného
místostarosty od 15. 3. 2021 vrací na 15 000,- Kč.
ZO schvaluje výši měsíční odměny neuvolněného místostarosty na 15 000,- Kč od 15. 3. 2021.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 1.
7. Různé:
- Obecně závazná vyhláška obce Horní Branná č. 1/2021 o místním polatku z pobytu: jde o
„kosmetickou“ změnu. Mění se odkazy na zákony, poplatek zůstává zachován ve výši 5,- Kč.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2021 o místním polatku
z pobytu.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se .
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok 2020: kontrola
krajského úřadu neshledala žádná pochybení v hospodaření obce.
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok
2020.
- starosta informoval zastupitelstvo o tom, že jsou podepisovány smlouvy o dotaci z MPSV pro
dům s pečovatelskou službou ve výši 772 000,- Kč
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9. Diskuze:
- bez diskuzních příspěvků.

Jednání započato: 17:00

Jednání zakončeno: 18:00

Zapsal: Tibor Hájek
Ověřili:
Luboš Zimmermann, starosta
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Zastupitelstva obce Horní Branná z 8. března 2021.
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele a pověřuje starostu o podepsání smlouvy o dílo.
2. Schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
3. Bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením
stavby č. j. OLP/3903/2020.
4. Schvaluje pronájem p. p. č. 2073 v k. ú. Valteřice v Krkonoších.
5. Schvaluje výši měsíční odměny neuvolněného místostarosty na 15 000,- Kč od 15. 3. 2021.
6. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horní Branná č. 1/2021 o místním polatku
z pobytu.
7. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok
2020.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Vyvěšeno: 12.3.2021
Sejmuto:

Luboš Zimmermann
starosta

