Usnesení a zápis č. 4/2012 ze 14.5.2012

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 14.května 2012
v učebně Základní školy J. Šíra v Horní Branné.
dle listiny přítomných 11 členů, + hosté (od 18.30 omluven Mgr. Tibor
Hájek)
Návrhová komise: Mgr.Martina Nyklová, Luboš Zimmermann
Ověřovatelé zápisu: Zdenka Bambulová, Ing. Vlastimil Bien
Zapisovatel
: Anna Zuzánková

Přítomni:

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený
program byl schválen bez připomínek.
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2011 – viz příloha.
ZO projednalo předložený Závěrečný účet Obce Horní Branná za rok 2011.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Horní Branná za rok 2011
včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 – bez výhrad.
hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
2. Finanční záležitosti –
* Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2012.
ZO projednalo předložená rozpočtová opatření.
ZO schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 1 a 2/2012.
hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
3. Majetkové záležitosti:
* Čekárna Valteřice souhlas s pronájmem na 1 rok 3.osoběAndreii Bagniuk, firma Bohemia
Eko Agrotour s.r.o.
ZO schvaluje smlouvu na pronájem na 1 rok od 1.6.2012.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1
* Proplacení projekčních prací na centrální kanalizaci.
Po podání žádosti na stavební povolení bude jednáno o finanční záloze.
ZO souhlasí se zálohou 50 % částky po podání a převzetí žádosti na stavební povolení.
hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel: 0
* Žádost manželů Hofmanových, Horní Branná 136 o odprodej pozemkové parcely
2411/7 a 2411/8 v k.ú. Horní Branná, cca 176 m2.
ZO žádost projednalo, bude rozhodnuto po dodání geometr. plánku geodetem, vytýčení na
místě.
4. Kabelová televize:
Pan Luboš Zimmermann podal informace o stavu jednání s firmou Katro Servis Semily
ohledně rozšíření a zkvalitnění vysílání programů. Info kanál – nový vysílací počítač.
Oslovené firmy předvedou nové počítače a seznámí obsluhu. Pro občany bude vytvořen
informační letáček.
5. Expozice „ Život pod horami“ – na vytvoření expozice bude podána žádost přes
„MAS“ Přijďte pobejt - Jilemnice.
6. Různé:
od 18.30 hod přítomno 10 členů ZO
* Ing. Martin podal informace o provozu Obecního úřadu v Horní Branné, po dobu 14 dní
kancelář ve Valteřicích, ( malování, úprava podlah, nábytek). Po dobu 14 dní nepůjde místní
info kanál.
* Místní komunikace Valteřice – vybrána firma Stránský Václav Zálesní Lhota.
Ing. Vlastimil Bien seznámil členy zastupitelstva s prací hodnotící komise a výsledkem.
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ZO souhlasí s výběrem dodavatele dle návrhu hodnotící komise na rekonstrukci místní
komunikace Valteřice : firma Václav Stránský, Zálesní Lhota.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
* 17. června 2012 – pouť – uzavřena smlouva s paní Schmiedovou na částku 25 tis. Kč
( po dohodě bude 5 tis. Kč předáno za nájem louky majiteli pozemku - církev).
* Veřejné projednání Konceptu územního plánu Horní Branné 24.5.2012 ve 14,00 hod.
v učebně školy.
a) Požadavek p.Karla Matušky z Liberce na změnu územního plánu a zařazení ploch na p.p.č.
3387 v k.ú. H. Branná a p.p.č. 1370/1, 1446, 1368/1 a 1377 v k.ú. Valteřice v Krkonoších
pro výstavbu RD.
- na stavbu RD za Vrbičkou – nesouhlas obce i KRRNAPu.
- na stavbu RD u Boruku za hnojištěm – nesouhlas obce.
Nebude předáno ke zpracování ÚP, nesouhlas ZO.
ZO nesouhlasí s těmito plochami pro výstavbu RD.
hlasování pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
b) Žádost pana Vratislava Hromádko o rozšíření plochy pro stavbu RD (nahoru ke Kozinci –
lokalita Z73A.
ZO souhlasí s předloženým záměrem stavby domu v lokalitě Z73A a stavbu doporučuje
vzhledem k tomu. že se jedná o stavbu nízkoenergetického domu.
hlasování: pro: 10, proti:0 zdržel se: 0
* Informace ze základní školy podal Mgr.Tibor Hájek – rozšíření kapacity mateřské školy
v Horní Branné o 7 míst od 1.9.2012, od r. 2013 požadavek na počet žáků 27 ve třídě, v naší
škole cca 14 ve třídě.
* DPS – výroční zpráva
- sociální pracovník Bc. Doubková – dle kontroly KÚ Liberec musí být ze zákona
* Bytové záležitosti:
a) Informace o úhradách dlužníků nájemného. Dluh vymáhat včetně penále.
b) Přidělení bytu v DPS panu Josefu Holubcovi z Valteřic od 1.6.2012.
ZO schvaluje přidělení bytu v DPS panu Josefu Holubcovi od 1.6.2012
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
* Smlouva o věcném břemeni č. IV-12-2008352/VB/01 s ČEZ – vedení kabelu NN přes
pozemky obce (Jeřabák – manželé Hofmanovi).
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. IV-12-2008352/VB/01 o věcném břemeni.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
* Výběrové řízení na zajištění zimní údržby místních komunikací – zadání poptávky
připraví p. Jiří Horáček a Ing. Miloslav Martin.
* Informace starosty SDH H. Branná p. Jaroslava Jiřišty o poskytnuté dotaci na nákup
automobilu výjezdové jednotky ve výši 900 tis. Kč z Fondu požární ochrany Libereckého
kraje.
- výběrové řízení na dodávku auta (profil zadavatele)
* Žádost Občanského sdružení Fontes tres, Horní Branná 2, 512 36 Horní Branná
o stanovisko k záměru rekonstrukce objektu fary č.p.2 na st.p. 121 v k.ú. Horní Branná:
ZO projednalo ústní žádost a souhlasí s rekonstrukcí objektu (okna, fasáda, střecha).
ZO považuje budovu fary č.p. 2 na st.p.č. 121 v k.ú. Horní Branná za kulturní dědictví
a památku místního významu.
Jednání započato: v 17.00 hod.
Jednání ukončeno: ve 20.30 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:
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Ing. Miloslav Martin
starosta

Usnesení a zápis č. 4/2012 ze 14.5.2012

U s n e s e n í č. 4/2012
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 14. května 2012.
Zastupitelstvo obce

I.

s c h v a l u j e:
a) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Horní Branná za rok 2011
včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011 – bez výhrad.
b) Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2012.
c) Pronájem čekárny ve Valteřicích na 1 rok.
d) Výběr dodavatele na opravu komunikace ve Valteřicích – firma V. Stránský.
e) Záměr výstavby RD v lokalitě Z 74A.
f) Přidělení bytu v DPS pro J. Holubce od 1.6.2012.
g) Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2008352/VB/01.

II.

nesouhlasí
a) S vyplacením zálohy za projekční práce firmě Medium projekt Pardubice.
b) S žádostmi na změnu územního plánu a zařazením ploch na p.p.č. 3387 v k.ú. H. Branná a
p.p.č. 1370/1, 1446, 1368/1 a 1377 v k.ú. Valteřice v Krkonoších pro výstavbu RD.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

Vyvěšeno : 18.5.2012
Sejmuto :
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