
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 12. 9. 2022 

v budově OÚ Horní Branná. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: Radomír Šťásek 

Návrhová komise: Alena Hegrová, Ivana Mašková 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Šimůnek, 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. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Josefa Šíra v Horní Branné. 

2. Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Josefa Šíra v Horní Branné. 

3. Obecně závazná vyhláška, společný školský obvod. 

4. Rozpočtová opatření. 

Starosta navrhl rozšíření programu o projednání zápisu průběžné kontroly finančního výboru. 

Rozšířený program schválen všemi hlasy. 

1. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná: výroční zprávu v souladu se 

zákonem projednala pedagogická, schválila školská rada. Narozdíl od předcházejících let 

nebyly v důsledku epidemie koronaviru školy uzavřeny celostátně. Koronavirus naši školu 

velmi zasáhl především v měsících říjen – leden. V lednu 2022 (25. – 27. 1.) pak musel ředitel 

školu na čtyři dny uzavřít (chybělo 53% žáků a na devět tříd zbylo sedm pedagogických 

pracovníků). V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a z něj plynoucí uprchlické vlně 

se do školy žádný ukrajinský žák nepřihlásil. Zvýšená pozornost byla věnována zacelování 

kovidových ran: především v práci s třídními kolektivy a doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem (z dotace Národního plánu obnovy čerpáno 90 513,- Kč, což je více než 360 hodin 

doučování). Ve škole probíhal projekt: Vzděláváme se společně - ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní 

Branná, na který získala 410 886,- Kč. 

Hlavní úkoly pro tento školní rok: 

1. věnovat zvýšenou pozornost náhlým zhoršením prospěchu žáků a změnám vztahů mezi žáky, 

které mohou být způsobeny zhoršující se ekonomickou situací (zdražování, inflace, energie). 

Této situaci přizpůsobit i plánování výletů, exkurzí, divadel, …  

2. pokračovat v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem dotovaném z Národního 

plánu obnovy.  



3. ve spolupráci s PPP získat z dotačního programu mzdové prostředky na školního speciálního 

pedagoga  

4. ve spolupráci s PPP se pokusit z dotačního programu získat sdíleného školního psychologa  

5. další vzdělávání pedagogických pracovníků směřovat k vedení třídnických hodin  

6. výuku ve 4. a 6. ročníku realizovat dle 2. dodatku ŠVP („nová“ informatika) a ve všech 

ostatních ročnících dbát na začlenění a rozvoj digitální kompetence  

7. dokončit projekt „Vzděláváme se společně - ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná“ 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná, 

příspěvkové organizace za rok 2021/22.  

2. Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Josefa Šíra v Horní Branné: jde o dar ve výši 24 500,- Kč, 

a to na realizaci projektu s názvem "Učení a vyrábění, nad společné chvíle není." (spolupráce 

dětí z MŠ a obyvatel DPS). Dárcem je Nadační fond Škoda Auto. 

ZO schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizaci přijetí daru ve výši 

24 500,- Kč od Nadačního fondu Škoda Auto. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

3. Obecně závazná vyhláška, společný školský obvod: ZO již schválilo smlouvu mezi 

Horní a Dolní Brannou o vytvoření společného školského obvodu. ZŠ Horní Branná bude 

spádovou školou pro děti z Dolní Branné (2. stupeň ZŠ). 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

4. Rozpočtové opatření: rozpočtové opatření č. 2/2022. Zvýšení rozpočtu v příjmech i 

výdajích o částku 91 259,64 Kč. Viz příloha. 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0. 

5. Zápis z průběžné kontroly finančního výboru: konané 29. 8. 2022. Kontrolováno 

průběžné poskytování dotací pro jednotlivé spolky za rok 2022. Bez pochybení. 

ZO bere na vědomí zápis z průběžné kontroly finančního výboru ze dne 29. 8. 2022. 

V závěru zasedání starosta poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním období a 

připomněl termín voleb do obecního zastupitelstva (23. a 24. 9. 2022 v obvyklých místech – 

Obecní úřad Horní Branná a Obecní úřad Valteřice). 

 

 

Jednání započato: 17:00   Jednání zakončeno: 17:20 

Zapsal:   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 



 

 

Usnesení č. 6/2022 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 12. září 2022. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní 

Branná, příspěvkové organizace za rok 2021/22. 

2. Schvaluje ZŠ a MŠ Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvkové organizaci přijetí daru ve výši 

24 500,- Kč od Nadačního fondu Škoda Auto. 

3. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy. 

4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 

5. Bere na vědomí zápis z průběžné kontroly finančního výboru ze dne 29. 8. 2022. 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

                         místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   13.09.2022 

Sejmuto: 

 


