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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. června 2011
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:

dle listiny přítomných 8 členů + hosté, omluven Jiří Horáček, Anna
Zuzánková. Zdenka Bambulová
Návrhová komise: Luboš Zimmermann, Ing. Jiří Harcuba
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vlastimil Bien, Mgr. Martina Nyklová
Zapisovatel:
Stanislava Paulů
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený
program byl schválen bez připomínek.
Program :
1. Finanční záležitosti –
a) Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Branná o finanční pomoc na uhrazení penále
FÚ za porušení rozpočtové kázně při rekonstrukci hokejového hřiště ve výši 374 154,- Kč.
Situaci vysvětlili zástupci TJ Sokol.
ZO záležitost projednalo .
ZO schvaluje záměr poskytnutí částky 374 154,- Kč jako příspěvek na hospodaření
s podmínkou předložení úsporných opatření TJ do 6 měsíců na jednání ZO.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje příspěvek TJ Horní Branná na úhradu penále pro rok 2011
ve výši 60000,- Kč .
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) MS Sovinec – žádost o příspěvek na činnost ve výši 20 tis. Kč.
ZO projednalo žádost. Na stejnou žádost byl v roce 2010 zaslán dopis MS s vysvětlením
a požadavky obce. Na žádost nebylo reagováno.
hlasování: pro 0, proti 8, zdržel se 0
ZO neschvaluje příspěvek MS .
ZO navrhuje – požadavky na příspěvky na činnost spolků a organizací musí být
předkládány na OÚ do konce kalendářního roku aby je bylo možné zahrnout do
připravovaného rozpočtu obce. Na požadavky v průběhu roku, mimo havarijních situací,
nebude reagováno!
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje předložený návrh.
2. Bytové záležitosti
a) Uvolnění bytu v č.p.1 k 31.10.2011. Dopis paní Jany Sehnalové předložen na jednání.
ZO projednalo seznam uchazečů o byt a navrhlo vybraným uchazečům provést prohlídku
bytu po dohodě s paní Sehnalovou. Vybráni byli– Jaroslav Šír, Magdaléna Burianová.
Další jednání bude provedeno po prohlídce bytu – srpen 2011.
b) Grufík Roman, Boháčková Zdeňka – projednána dlužná částka za byt a služby v č.p. 1.
ZO projednalo zprávu účetní OÚ a navrhuje : - odpojit internet a TKR k 30.6.2011
- doplatit dlužnou částku do 31.7.2011
- prodloužit smlouvu na byt o 1 měsíc, tj.
do 30.8.2011.
ZO schvaluje projednaná opatření.
hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1
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c) Byt domovníka v DPS – podána zpráva vedoucí DPS paní Šárky Hochbergrové
o činnosti domovníka. Projednána možnost předčasného ukončení nájmu uzavřeného
do r. 2013.
ZO navrhuje upravit byt domovníka, příští výběr zaměřit na bezdětné manžele z důvodu
nedostatečného zázemí pro rodinu s dětmi. Dětský pokoj stavebně propojit se sousední
garsonkou.
d) přidělení bytu v DPS – paní Okuliarová Marie, Harrachov, nar. 1935
- paní Nováková Niva, Horní Sytová 51, nar.1934
ZO schvaluje přidělení bytů dle návrhu.
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
3. Stavební záležitosti
* Žádost pana Richarda Hamáčka, Valteřice na vydání stanoviska k akci „Nástavba –
pultový vikýř u rodinného domu na st.p.č. 315 a 316 v k.ú. Valteřice v Krkonoších“.
ZO projednalo předloženou žádost a souhlasí s provedením dle předložené projektové
dokumentace.
ZO schválilo předložený záměr.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Různé:
* Martin Hanuš, Horní Branná 223, požadavek na pronájem pozemku č.p.p. 2401/8
Záměr vyvěšen na úřední desce a internetu.
ZO schvaluje pronájem p.p.č. 2401/8 na 10 let za cenu 50,- Kč/rok.
hlasování: pro8, proti 0, zdržel se 0
* Informace pana Marcela Zuzánka o provozu Zámecké restaurace – od 1.8.2011 nový
provozovatel. Záměr - provozní doba Út až Ne, vaření obědů, provozní doba 11 až 23
hod.
* Informace ředitele PO ZŠ JŠ Mgr. Tibora Hájka o potřebě navýšení rozpočtu na úhradu
plateb za plyn.
ZO vzalo na vědomí. Bude jednáno s dodavatelem plynu, prověřena možnost snížení
záloh a případných úsporných opatření.
* Žádost o změnu územního plánu – paní Zdeňka Hrubá, p.p.č. 2676, LV 478.
Jedná se o opakovanou žádost. Poprvé žádost podána 30.9.2009, postoupena zpracovateli
a v rámci průzkumů a rozborů zpracovávaného územního plánu. Tato byla vyhodnocena
jako nevhodná k zástavbě. Bude postoupeno s výše uvedeným výsledkem zpracovateli –
MěÚ Jilemnice, odboru ÚPSŘ.
* Projednán záměr úpravy átria v DPS. Bude provedeno šetření na místě a rozhodnuto
o dalším postupu na příštím jednání.
Jednání započato: v 17.00 hod.
Jednání ukončeno: ve 20.05 hod.

Zapsala: Stanislava Paulů

Ověřili:
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Ing.Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č. 5/2011
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 20. června 2011.
Zastupitelstvo obce

I.

s c h v a l u j e:
a ) poskytnutí částky 374 154,- Kč jako příspěvek na hospodaření TJ Sokol Horní Branná
s podmínkou předložení úsporných opatření TJ
b) příspěvek TJ Sokol H. Branná pro rok 2011ve výši 60 000,- Kč
c) požadavek na předkládání žádostí o podporu místních spolků a organizací do konce
kalendářního roku
d) prodloužení nájemní smlouvy Romanu Grufíkovi a Zdeňce Boháčkové do 30.8.2011
za předpokladu uhrazení dlužné částky do 31.7.2011
e) stavební úpravu rodinného domu (pultový vikýř) čp. 196 a 197 na st.p. 315 a 316
v k.ú. Valteřice
f) pronájem pozemku p.p.č. 2401/8 v k.ú. Horní Branná
g) přidělení bytu - v č.p. 1 panu Leoši Zavřelovi
- v DPS - paní Okuliarové Marii, Harrachov,
- paní Novákové Nivě, Horní Sytová.

II. n e s c h v a l u j e:
- příspěvek na činnost MS Sovinec Horní Branná

III. b e r e n a v ě d o m í
- zprávu ředitele PO ZŠ JŠ Mgr. Tibora Hájka o potřebě navýšení rozpočtu

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 22.6.2011
Sejmuto :
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