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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 8. července  2013 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných: 7 členů ( omluveni L. Zimmermann, Mgr. M. 
                                                                      Nyklová,  Z. Bambulová, Jindřich Hanč) + hosté 
Návrhová komise:    Jaroslav Jiřišta, Mgr.Tibor Hájek 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Horáček, Ing.Jiří Harcuba 
Zapisovatel:              Anna Zuzánková 
                                                   
     Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek. 
 
Program: 
1. Majetkové záležitosti: 

* Prodej obecního pozemku p.p.č. 740 v k.ú. Horní Branná o výměře 180 m2  trvalý travní  
   porost paní Jaroslavě Harcubové, Horní Branná č.p. 403. 

      ZO schvaluje  prodej obecního pozemku p.p.č. 740 v k.ú. Horní Branná. 
                                             hlasování: pro : 7, proti: 0, zdržel se: 0 
      * Prodej káry bez SPZ – prodána p. Jaroslavu Fišerovi. 
      * Prodej valníku – vyvěsit prodej na úřední desku, minimální nabídková cena 25 tis. Kč. 
      * Pronájem obecního pozemku o výměře 36 m2 paní Hendrychové, Horní Branná 229 
         - cena 500 Kč na dobu 10 let. 
      ZO schvaluje pronájem pozemku paní Hendrychové, HB 292. 
                                             hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
2. Nájemní smlouva na farskou zahradu  pro rok 2013 – viz  příloha. 

Informace podal Mgr. Hrdlička ze sdružení Fontes tres,o.s. 
ZO schvaluje předloženou nájemní smlouvu na nájem pozemku farské zahrady 
pro rok 2013. 
                                       hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

3.  Svozy BIO odpadů – posun svozu odpadů o 14 dní, nebyla dodána technika. 
ZO schvaluje dotaci Svazku obcí a měst Jilemnicko ve výši 53 251 Kč. Výše může být ještě 
upravena dle rozsahu použití svozové techniky. 
                                     hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

4.  Různé: 
* Informace o objížďce přes Horní Brannou – oprava mostku v Martinicích do 
   31.7.2013. 
* Územní plán Obce Horní Branná – návrh – veřejné projednání koncem srpna 2013 - 
   ( k nahlédnutí na obecním úřadu, na internetových stránkách) 
   ZO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na dokončení ÚP na KÚ Libereckého kraje. 
                                      hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
* Žádost p.Dušana Tomáše o prominutí nájmu prostor vinárny od 2.4.2013 (objekt nebyl 
    předán nové nájemnici). 
   ZO schvaluje prominutí nájmu ve výši 50 % za II.čtvrtletí 2013. 
                                        hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
* Návrh:  Nařízení č.2/2013, kterým se stanovuje rozsah prováděné běžné údržby bytů – viz 
   Příloha. 
   ZO schvaluje Nařízení č.2/2013. 
                                        hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
* Dům s pečovatelskou službou – sociální pracovnice Bc. Pavla Doubková ukončila 
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   k 30.6.2013 činnost. 
  - Veřejná výzva na výběr sociálního pracovníka – pracovní úvazek cca 16 hodin za měsíc. 
* SDH Horní Branná – požární auto – naběhlé penále ve výši  cca 100 tis. Kč. 
* Varianta využití Schmidova domu – vyvěsit k připomínkám občanů. 
* Omezení hluku v obci o sobotách a nedělích – přidat na letáčky upozornění občanům. 
 
      

Jednání započato : v 17,00 hod 
Jednání ukončeno: v 18,45 hod 

 
Zapsala: Anna Zuzánková            Ověřili:                       Ing.Miloslav Martin 

                                                                                              starosta     
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U s n e s e n í   č. 6/2013 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 8. července 2013. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

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

 a) Prodej p.p.č. 740 v k.ú, Horní Branná paní J. Harcubové. 
 b) Pronájem  p.p.č. 2401/9 v k.ú. Horní Branná paní  M. Hendrychové.   

       c) Smlouvu o nájmu farské zahrady s  Fontes tres, o.s. na rok 2013. 
       d) Příspěvek  53 251,- Kč pro SO Jilemnicko. 
       e) Prominutí 50% nájmu p. Tomášovi za 2.Q 2013.  
       f) Nařízení č. 2/2013. 
       g) Podání žádosti o dotaci na dopracování územního plánu na KÚ Libereckého kraje. 
        

 

II.    p o v ě ř u j e   
 

       Vypsat výběrové řízení na místo sociální pracovnice v DPS. 
 
 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 

 
 
   Vyvěšeno : 12.7.2013 
   Sejmuto    : 


