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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 12. prosince  2011 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných 11 členů, + hosté( Jiří Horáček od 17.00 hod.) 
Návrhová komise:    Mgr. Martina Nyklová, Jindřich Hanč 
Ověřovatelé zápisu:  Zděnka Bambulová, Ing. Jiří Harcuba 
Zapisovatel            :  Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl schválen bez připomínek. 
 
Program: 

1. Mandátní smlouva – dopravní řešení  na komunikaci 1/14 - Valteřice křižovatka. 
Přítomni : jednatel firmy Developer CZ s.r.o. Ing.Petr Jirkův z Liberce, Ing Kreisl a 
Ing. P. Mečířová. 
Výběrové řízení na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení – poptat firmy. 
Jednání s ŘSD Liberec, zajistit prodloužení územního rozhodnutí. Zatím mandátní 
smlouva nebude uzavřena.  

2. Rozpočtová opatření –  
č. 15/2011 – převody v kapitolách 
č. 16/2011 -  navýšení rozpočtu o 164 933,- Kč dotace z MMR na dětské hřiště ve 
Valteřicích. 
ZO schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 15 a 16/2011. 
                                           hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Směrnice pro odepisování majetku obce – viz. příloha. 
ZO schvaluje Směrnici pro odepisování majetku Obce Horní Branná od 1.1.2012. 
                                          hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

3. Majetkové záležitosti: 
* Ing. Jan Albrecht – darovací smlouva  - kuchyně do DPS  v hodnotě 5 tis. Kč. 
* Ing. Tomášek – darovací smlouva pro ZŠ a MŠ J. Šíra v hodnotě  15 tis. Kč. 
ZO souhlasí s přijetím daru a bere darovací smlouvy na vědomí. 

4. Různé: 
* Bioplynová stanice ZEPO Horní Branná – probíhá nové řízení. 
* Likvidace biomasy  „U Borku“- projekt Svazku obcí Jilemnicka, podíl obce Horní  
   Branná 125 tis. Kč (110 tis. Kč   technika,  14 tis. Kč nádoby). 

           * TJ SVS Krkonoše Vrchlabí – smlouva na údržbu lyžařských tratí na katastru Horní   
              Branná  a Valteřice do výše 30 tis. Kč ( dle odjetých hodin) pro rok 2012. 
           ZO schvaluje předloženou smlouvu. 
                                                        hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
           * Návrh rozpočtu  Svazku měst a obcí Krkonoše na rok 2012. 
              ZO bere na vědomí. 
           * Návrh úpravy ceny svozů popelnic od 1.1.2012: 
                    svoz měsíční                  600 Kč 
                    svoz 14 denní              1 200 Kč 
                    svoz kombinovaný      1 600 Kč 
           ZO návrh projednalo a schvaluje předloženou výši svozu.  
                                              hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
          * Centrální kanalizace – proběhlo územní řízení, v lednu 2012 bude vydáno územní  
              rozhodnutí. 
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           Projednat s firmou  Medium Projekt Pardubice termín dokončení projektu ke stavebnímu 
           povolení. 
        * Školská rada při ZŠ Horní Branná – zástupci obce Andrea Horáková, Stanislava Paulů. 
           ZO schvaluje zástupce obce do školské rady.  
                                                hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
        * „Život pod horami“ – jednání s architektem 16.12.2011. 
        * ÚP Obce Horní Branná – připomínky dotčených orgánů ke konceptu ÚP, špatně  
           vypracovaná SEA a vliv na životní prostředí,  Natura 2000.  
          15.12.2011 jednání v Liberci o případném doplnění a dopracování. 
        * Žádost manželů Havlových  o  zveřejnění účelové cesty přes pozemek manželů  
            Zuzánkových Horní Branná 94. 
            ZO se seznámilo se žádostí o určení charakteru účelové komunikace. Na pozemku manželů 
            Zuzánkových se nachází sjezd z účelové komunikace k č.p. 94. Nejkratší přístup do centra 
            je pro žadatele po účelové komunikaci, kterou vlastní společně s majiteli č.p.94 a nikoliv  
            přes pozemky manželů Zuzánkových. 
 
                              
 
   Jednání započato:  v 16,00 hod. 
   Jednání ukončeno: v 19,00 hod. 
 
   Zapsala: Zuzánková                        Ověřili:                                  Ing. Miloslav Martin 
                                                                                                                    starosta                                                       
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U s n e s e n í   č. 9/2011 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 12. prosince 2011. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

I.   s c h v a l u j e: 
 

a)   Rozpočtová opatření č. 15 a 16/2011.     
b)   Směrnici pro odepisování majetku obce od 1.1.2012. 
c)   Uzavření smlouvy s TJ SVS Krkonoše Vrchlabí pro sezonu 2011/2012.          
d)   Cenu svozu odpadů od 1.1.2012. 
e)   Jmenovaní A. Horákové a S. Paulů do školské rady. 
      
 

II.    bere na vědomí 
 

a) Návrh rozpočtu SMO Krkonoše na rok 2012. 
b) Uzavření darovacích smluv. 

 
 

 
    Anna  Z u z á n k o v á                                         Ing. Miloslav  M a r t i n   

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 19.12.2011 
   Sejmuto    : 


