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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 3. prosince  2012 

v Zámecké restauraci v Horní Branné. 
 

Přítomni:                   dle listiny přítomných 10 členů + hosté   (omluven Ing. Jiří Harcuba)                                   
Návrhová komise   :  Mgr.Tibor Hájek, Jiří Horáček 
Ověřovatelé zápisu:  Jindřich Hanč, Zdenka Bambulová 
Zapisovatel            :  Anna Zuzánková 
                                                                       
Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. Navržený 
program byl  schválen bez připomínek.                                                                                            
 
Program: 
l.  Likvidace komunálního odpadu –  
    Předložen návrh Obecně závazné vyhlášky - č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, 
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se   
    stavebním odpadem na území obce Horní Branná. 
                                                                         - č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad. 
    ZO předložené návrhy vyhlášek č. 2/2012 a 3/2012 projednalo. 
    ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012- o stanovení systému shromažďování, 
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se   
    stavebním odpadem                                                          hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  3/2012  - o poplatku za komunální odpad  
                                                              hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
2. Rozpočtová opatření č. 12 – č.15/2012 
    * č. 12 – zvýšení rozpočtu obce o 40 215 Kč neinvestiční dotace na žáky 
    * č. 13 – zvýšení rozpočtu obce o 265 tis. Kč – účelový finanční příspěvek na opravu krovů  
                   na zámku 
    * č. 14 – přesun částek 
    * č. 15 – snížení rozpočtu o částku 24 482,60  Kč - nevyčerpaná dotace na volby. 
    ZO předložená rozpočtová opatření projednalo. 
    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15/2012. 
                                                  hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
    * Nájmy - prodloužení nájemních smluv – p. Zavřel. p. Grufík  na 1 rok 
                  - neplatiči nájemného p. Martin Hendrych ( 3 nájmy),  Pavel a Marie Černí – 3 nájmy 
                    a voda ( další výzvy,  penále, po dohodě uzavření nových smluv na dobu určitou). 
3.  Inventarizace: 
     ZO schvaluje Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2012 a Plán inventur za rok 2012. 
                                                                                                     Viz  příloha. 
                                                    hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
4.  Různé: 
     * Na žádost paní Slavíkové ukončení nájmu kiosku ve Valteřicích   k 1.12.2012. 
        ZO schvaluje ukončení nájmu k 1.12.2012. 
                                                   hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
     * Žádost  o vyúčtování nákladů na rekonstrukci možný podíl ze strany obce na úhradu nákladů  
        bude posouzen stavebním odborníkem. 
     * Oznámení o zrušení Katastrálního úřadu Jilemnice k 1.2.2013. 
        ZO vyslovuje nesouhlas s rušením. Společný dopis požadující zachování KÚ  byl zaslán  
        Svazkem měst a obcí Jilemnicko. 
     * Darovací smlouva na 5 tis. Kč - vánoční vlaky pro Klub přátel železnice Českého ráje   
        Turnov. 
        ZO předloženou darovací smlouvu projednalo. 
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        ZO schvaluje darovací smlouvu. 
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

    * Deska rodáka Jana Slavomíra Tomíčka (spisovatel) – po opravě  bude deska umístěna  
       na domě čp. 132 (Pelcovi). 
    * Žádost Františka Zítky,  Valteřice  184 o odkoupení části obecního pozemku č.p.p. 324/1 u 
       dětského hřiště ve Valteřicích. 
       ZO nesouhlasí s prodejem části parcely č.p.p. 324/1, k.ú. Valteřice. 
                                             hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
    * Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 – poplatek za psa              Viz  příloha. 
       ZO předložený návrh vyhlášky č. 4/2012 projednalo a schvaluje upravenou vyhlášku 
       č.4/2012 – poplatek za psa 150 Kč/ročně, poplatek za druhého psa 200 Kč/ročně. 
                                              hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
    * Informace o provozování hrobky pro smuteční obřady – jednat s pohřební službou. 
    * Informace o přepisu díla Josefa Jandy do elektronické podoby. 
    * Dar občanů Horní Branné Základní škole J.Šíra v Horní Branné  ve výši 17  354 Kč (výtěžek  
       z adventního trhu).      
       ZO schvaluje předání daru ve výši 17 354  Kč Základní škole J.Šíra v Horní Branné. 
                                            hlasování: pro: 9,  proti: 0, zdržel se: 1 
    * Žádost Základní školy J. Šíra o navýšení rozpočtu o  částku 20 tis.Kč na nákup 
       školních pomůcek. 
       ZO schvaluje navýšení rozpočtu školy o částku 20 tis. Kč. 
                                                                                               hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1 
 
   Jednání započato:   v 17,00 hod 
   Jednání ukončeno:ve 20,00 hod 
 
 
    Zapsala: Anna Zuzánková                        Ověřili:                        Ing. Miloslav Martin 
                                                                                                                    starosta                                                       
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U s n e s e n í   č. 9/2012 

Zastupitelstva obce Horní Branná z 3. prosince 2012. 
 
Zastupitelstvo obce     

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

a)  Obecně závaznou vyhlášku - č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, 
             sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se   
             stavebním odpadem na území obce Horní Branná. 
      b)    Obecně závaznou vyhlášku - č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad. 

 
c)  Rozpočtové opatření č. 12,13,14, a 15/2012. 
 
d) Příkaz k provedení inventarizace a plán inventur k 31.12.2012. 
 
e) Ukončení nájmu kiosku s paní Slavíkovou. 

 
f) Darovací smlouvu 5000,- Kč –čertovské vlaky. 

 
g) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 – poplatek za psa.  

 
h) Sponzorský dar  17 354 Kč pro ZŠ J. Šíra od občanů. 

 
i) Navýšení rozpočtu ZŠ J. Šíra o 20 tis. Kč. 

 

II.     n e s ch v a l u j e  
 
     a) Žádost pana Fr. Zítky, Valteřice 184 o odprodej části obecního pozemku. 
 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vyvěšeno : 7.12.2012 
   Sejmuto    : 


