
Usnesení a zápis č. 5/2022 
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 28. 7. 2022 

v budově OÚ Horní Branná. 

V úvodu zasedání starosta obce vyzval přítomné k uctění památky v červnu zesnulého pana 
Jaroslava Dejmka, kronikáře naší obce. 

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny 

Omluven: Vojtěch Matouš, Tomáš Šimůnek, Jiří Harcuba, Lenka Šulanová (hlášen pozdní 
příchod) 

Návrhová komise: Radomír Šťásek, Roman Charouz 

Ověřovatelé zápisu: Alena Hegrová, Ivana Mašková 

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. Smlouva o dílo – oprava místních komunikací. 

2. Žádost o poskytnutí dotace – hygienické zázemí koupaliště Valteřice 

3. Prodej pozemků p.p.č. 2401/27 (12 m2), p.p.č. st.813 (17 m2) vše v k.ú. Horní Branná 

Program schválen všemi hlasy. 

K bodům z minulého zastupitelstva - starosta informoval o tom, že římskokatolická církev 
nemá zájem prodávat budovu fary a že stojánky na jízdní kola jsou objednány nejen ke hřbitovu. 

15:10 – příchod Lenky Šulanové. 

1. Smlouva o dílo – oprava místních komunikací: v červnu 2022 proběhlo výběrové řízení 
na opravu místních komunikací (komunikace na Jeřabák - zadní, komunikace k č.p 279, 163, 
387 v Horní Branné). 

 

Vzhledem k havarijnímu stavu vodovodního řadu v komunikaci na Jeřabák byly na základě 
poptávky zpracovány dvě nabídky na jeho výměnu:   

1. EKOLSERVIS s.r.o. Nová Paka - 1 871 106,86 Kč 

2. KrVaK, s.r.o.   - 1 782 679,63 Kč 

Pořadí 
nabídek 

Nabídka 

číslo 

Uchazeč IČ Nabídková cena 
včetně DPH 

1. 2 STRABAG a.s. 60838744 2 848 637,70 

2. 3 Zemní práce Stránský s.r.o. 27532747 2 895 171,60 

3. 1 U-stav ck s.r.o. 27481956 3 984 807,00 
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Výše uvedené práce začnou během srpna. 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu vodovodního řadu (pod komunikací na 
Jeřabák) s firmou KrVaK, s. r. o.  

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

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních komunikací s firmou Strabag, a. s. 

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

2. Žádost o poskytnutí dotace – hygienické zázemí koupaliště Valteřice: TJ Sokol Valteřice 
podala žádost o poskytnutí dotace na výstavbu nového hygienického zázemí na valteřickém 
koupališti. Jde o nové WC, sprchy, kuchyňku, venkovní posezení – má být postaveno místo 
současných nevyhovujících WC, včetně likvidace odpadních vod. Rozpočtovaná cena: 2 840 
820,58 Kč vč. DPH. Do uznatelných nákladů na čerpání dotace navrženo zahrnout: projektované 
stavební práce, náklady spojené s výběrovým řízením – oslovení minimálně tří firem, technický 
dozor stavby. Navržená výše dotace od obce 3 000 000,- Kč včetně DPH. Dotace bude 

proplácena průběžně na základě předložených faktur (ty budou ověřeny technickým dozorem 
stavby). O případném poskytnutí finančních prostředků nad rámec přidělené částky rozhodne 
opět zastupitelstvo obce. O poskytnutí dotace a podmínkách bude sepsána smlouva. 

ZO schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Valteřice na výstavbu hygienického zázemí 
koupaliště Valteřice ve výši 3 000 000,- Kč včetně DPH. 

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

3. Prodej pozemků p.p.č. 2401/27 (12 m2), p.p.č. st.813 (17 m2) vše v k.ú. Horní Branná: 

pan  (spolumajitel č. p.  Horní Branná) žádá o odprodej p.p.č. st 813 – 

zastavěná ploch, nádvoří (17 m2) v k.ú. Horní Branná, p.p.č. 2401/27 – jiná plocha, ostatní 
plocha (12 m2) v k.ú. Horní Branná. Jde o vyrovnání pozemků v rámci digitalizace (obecní 
pruh uprostřed soukromé zahrady, část obecní parcely pod stavbou). Navrženo odprodat za 
300,- Kč á m2. S podmínkou, že spoluvlastníci se buď prokazatelně vzdají svých podílů ve 
prospěch pana Janaty nebo budou pozemky prodány ve stejném majetkovém poměru jako je 

současný stav. 

ZO schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2401/27 (12 m2), p.p.č. st.813 (17 m2) v k. ú. Horní 
Branná. 

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

 

Jednání započato: 15:00   Jednání zakončeno: 15:35 

Zapsal:   

Ověřili:                            Luboš Zimmermann, starosta 
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Usnesení č. 5/2022 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 28. července 2022. 

Zastupitelstvo obce po projednání:  

1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních komunikací s firmou Strabag, a. s. 

2. schvaluje uzavření smlouvy na opravu vodovodního řadu (pod komunikací na Jeřabák) 
s firmou KrVaK, s. r. o. 

3. schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Valteřice na výstavbu hygienického zázemí 
koupaliště Valteřice ve výši 3 000 000,- Kč včetně DPH. 

4. schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2401/27 (12 m2), p.p.č. st.813 (17 m2) v k. ú. Horní 
Branná. 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:   29.7.2022 

Sejmuto: 


