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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 19. března  2012 

na OÚ v Horní Branné. 
 

Přítomni:                  dle listiny přítomných 10 členů, + hosté  (omluven - Ing. Vlastimil Bien) 
Návrhová komise:    Ing.Jiří Harcuba, Jiří Horáček 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr.Martina Nyklová, Jindřich Hanč 
Zapisovatel            :  Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl  schválen. 

        
       Program: 

              
1. Rozpočet obce  na rok 2012 – viz příloha 
      ZO projednalo příspěvky pro jednotlivé organizace v obci a po úpravě schválilo příspěvky 
      dle předloženého přehledu (viz příloha). 
                                                      hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
      ZO projednalo a schvaluje předložený návrh vyrovnaného  rozpočtu Obce Horní Branná    
      pro rok 2012 ve výši – příjmy  20 656 501 Kč 
                                        - výdaje   20 656 501 Kč. 
                                                      hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
 
2. Přehled hospodaření Obce Horní Branná za rok 2011 – viz příloha 
      ZO projednalo Přehled hospodaření Obce Horní Branná za rok 2011 a bere tento přehled  
      na vědomí. 
      * Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Branná za rok 2011 – provedl 
         Krajský úřad LK. Výsledek  přezkoumání : Nebyly zjištěny  chyby a nedostatky. 
      ZO bere předloženou zprávu na vědomí. 
 
3. Stavební záležitosti: 

*  Jakub Maňásek, Horní Branná 238 – výstavba RD. 
       ZO nepožaduje vypracování zastavovací studie. 
                                            hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
      * Lukáš Helta , Valteřice 151– atypický sklon střechy u přístřešku na auto na p.p.č.1079/5  
         v k.ú. Valteřice. 
       ZO schvaluje sklon střechy přístřešku. 
                                             hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
      * Informace „čekárna Valteřice“ – nájemné není uhrazeno od 12/2011. 
 
 4.   Různé: 
       *  Volební řád pro volby  do školské rady ZŠ Horní Branná – viz příloha. 
        ZO schvaluje Volební řád pro volby do školské rady. 
                                              hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1 
       * Pravidla užívání znaku a vlajky obce Horní Branná – viz  příloha. 
       ZO schvaluje předložená Pravidla užívání znaku a vlajky obce Horní Branná.  
                                            hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
       * Příspěvek na úpravu lyžařských tratí za sezonu 2011/2012 ve výši 32 500 Kč (tratě  v obci  
          a napojení na Kněžice). 
       * Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2011 – viz  příloha. 
        ZO bere na vědomí. 
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       * Obecně závazná vyhláška o místním poplatku č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 2/2010  
          o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  
        ZO  schvaluje vyhlášku č. 1/2012. 
                                             hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
       * Informace – nabídky na úpravu kabelové televize. 
       * Informace o pořádání Cyklovýletu  krajem Josefa Šíra – termín 26.5.2012. 
    
 
    Jednání započato:   v 17.00 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. 3/2012 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 19. března 2012. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

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

      a)   Rozpočet obce na rok 2012 takto:   celkové příjmy :  20 686 501 Kč 

                                                                     celkové výdaje :  20 686 501 Kč. 
     
b)   Volební řád do školské rady Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, Horní Branná,  
       okres Semily. 
c) Pravidla užívání znaku a vlajky obce Horní Branná. 
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje  Obecně závazná vyhláška č. 

2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 
e) Záměr výstavby RD na p.p.č. a nevyžaduje vypracování zastavovací studie. 
f) Záměr stavby přístřešku s atypickým sklonem pro auto na  p.p.č. 1079/5 v k.ú. Valteřice. 

 
 

 

II.    bere na vědomí 
 

a) Přehled hospodaření obce za rok 2011. 
b) Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku na katastru obce Horní Branná za rok 2011. 

 
 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 23.3.2012 
   Sejmuto    : 


