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Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 9. září  2013 
na OÚ v Horní Branné. 

 
Přítomni:                  dle listiny přítomných: 9 členů + hosté 
                                                                      Ing. Jiří Harcuba od 18.hod. 
 
Návrhová komise:    Jiří Horáček, Luboš Zimmermann 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Vlastimil Bien, Roman Charouz 
Zapisovatel:              Anna Zuzánková 
 

         Podle § 55 zák. 491/2001 Sb. odstoupil pan Jindřich Hanč  z funkce zastupitele ke dni   
   17.7.2013. 
   Podle § 55 zák. 491/2001 Sb. odstoupila  paní Zdeňka Bambulová z funkce zastupitele 
   ke dni 9.9.2013. 
   Na uvolněný mandát po panu J. Hančovi nastupuje dle § 56 zák.č. 491/2001 o volbách do   
   zastupitelstva obcí pan Roman Charouz. 1.náhradník pan Jan Honců se zřekl funkce zastupitele 
   obce Horní Branná.                                          

     Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 
Předložený návrh programu byl schválen bez připomínek.                                                    
    
                                                                      hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 
 
Program: 
                                              
1. Rozpočtové změny 

* Rozpočtový výhled Obce Horní Branná na období let 2014 – 2016 – viz  příloha. 
   ZO předložený návrh projednalo a schválilo. 
                                                                hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
* Rozpočtová změna č. 6/2013 – snížení rozpočtu o částku 19 564,90 Kč  - nevyčerpané  
   účelové neinvestiční dotace na Prezidentské volby v r. 2013. 
* Rozpočtová změna č.7/2013  - zvýšení rozpočtu o 90 tis. Kč – účelová neinvestiční 
  dotace od Libereckého kraje na výdaje v DPS. 
* Rozpočtová změna č. 8/2013 – zvýšení rozpočtu o částku 3 tis. Kč – příspěvek Svazku 
   obcí a měst Krkonoše na dětský den pořádaný SDH Valteřice. 
* Rozpočtová změna č.9/2013 – zvýšení rozpočtu o částku 59 300 Kč (přesuny dle přílohy). 
   ZO předložená rozpočtová opatření č. 6, 7 , 8 a 9/2013 projednalo a schvaluje je. 
                                                                 hlasování: pro 9, proti: 0, zdržel se: 0  

2. Přidělení bytů v DPS: 
      Marie Prellerová, Klášterská Lhota 73, od 1.8.2013 
      Vlasta Nováčková, Třebíč – plně invalidní, nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok od 
      29.7.2013. 
      ZO schvaluje přidělení bytu v DPS paní Marii Prellerové na dobu neurčitou. 
      ZO schvaluje přidělení bytu v DPS paní Vlastě Nováčkové na dobu určitou 1 rok. 
                                                                    hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
      ZO bude nájemní smlouvu na dobu neurčitou  řešit po 6 měsících. 
                                                                   hlasování: pro: 6, proti: 2, zdržel se: 1 
        
3.   Svozy bioodpadu: - informační letáky  v rodinách.  
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 4. Majetkové záležitosti: 
     * ČEZ Distribuce  - žádost o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti. 
         (stavba trafostanice na p.p.č. 128/1 v k.ú.Valteřice). 
      ZO schvaluje uzavření smlouvy o kupní smlouvě budoucí. 
                                                                        hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
     * Prodej traktorového vleku – nepřihlášen žádný zájemce,  
                                                         oslovit Agrocentrum v Horní Sytové o možném odprodeji. 
     * Prodej hasičského automobilu ROBUR – 2 nabídky ( 10100 Kč a 15 000 Kč) 
         Prodat nabídce na 15 tis. Kč. 
      ZO schvaluje prodej automobilu ROBUR za částku 15 tis. Kč. 
                                                                         hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
5. Různé: 
     * Vyúčtované penále 111 403,36 Kč – žádost firmy ZHT Group s.r.o. Hranice o prominutí    
           smluvní pokuty. 
       ZO žádost projednalo a zamítá prominutí smluvní pokuty. 
                                                                        hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
     * Žádost o příspěvek na baby box v České Lípě. 
       ZO žádost projednalo a neschvaluje poskytnutí příspěvku. 
                                                                      hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
     * MUDr. Ivana Kaderková – žádost o přeložení vodovodu u Plátenického domu. 
      ZO žádost projednalo a požaduje předložení projektu a podání podnětu na stavební úřad  
      na dohled konaných prací. 
     * Vyhodnocení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje za rok 2010 a 2011. 
         Kronikář pan Jaroslav Dejmek  byl vyhodnocen na 3.místě v kategorii 
         obcí do 2 tis. obyvatel Libereckého kraje. 
       ZO schvaluje odměnu za dlouholeté vedení kroniky obce  Jaroslavu Dejmkovi ve  
       výši 5 tis. Kč. 
                                                                  hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
     * Návrh Územního plánu – veřejné projednání se konalo 29.8.2013 na OÚ. 
        Po vyjádření dotčených orgánů budou s výsledkem seznámeni členové ZO. 
     * Zimní údržba místních komunikací na rok 2013-2014 – obeslat firmy. 
     * Firma Ampér Market a.s. – nová smlouva na 2 roky na odběr el. energie. 
     ZO schvaluje uzavření smlouvy  s firmou Ampér Market a.s. pro období  od 1.1.2014 do 
     31.12. 2015 za ceny dle předložené nabídky. 
                                                                  hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 
                                                                                               nepřítomen p. Horáček Jiří 

* Veřejná výzva – sociální pracovnice, 2 přihlášky: 
                           - Bc. Aneta Paulů z Horní Branné a paní Klouzová Pavlína, DiS ze Zálesní 
                              Lhoty. 
  Složení komise: p. L.Zimmermann, Mgr.¨T.Hájek, Bc.P. Doubková 
* Žádost ZŠ a MŠ Josefa Šíra o povolení výjimky z počtu žáků. 
   ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáků. 
                                                                hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se:1 
* AVZO žádost o dotaci na rok  2014 – zapojit do rozpočtu  na rok 2014. 
* Parlamentní volby 25.10. -26.10.2013 – propagační materiály. 
* Návrh požárního řádu obce Horní Branná. 
* Dluhy občanů obci – odpady, voda, nájmy – řešit přes Mgr. Nyklovou. 
 

      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. 7/2013 

Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 9. září 2013. 
 
Zastupitelstvo obce     
 

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

 a) Rozpočtové změny č. 6, 7, 8 a 9/2013. 
 b) Rozpočtový výhled na období 2014 až 2016.   

       c) Přidělení bytu v DPS – Marii Prellerové, na dobu neurčitou 
                                              - Vlastě Nováčkové na dobu určitou 1 rok. 
       d) Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. 
       e) Uzavření smlouvy s firmou Amper Market a.s. do 31.12.15. 
       f) Výjimku z počtu žáků v ZŚ a MŠ J. Šíra. 
       g) Odměnu za vedení kroniky obce  Jaroslavu Dejmkovi ve výši 5 tis. Kč. 
 

 

II.    n e s c h v a l u j e   
 

a) Prominutí smluvní pokuty  ve výši 111 403,36 Kč firmě  ZHT Group s.r.o. Hranice 
b) Příspěvek na baby box v České Lípě. 

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

                          místostarostka                                                           starosta 
  
 
 

 
 
   Vyvěšeno : 13.9.2013 
   Sejmuto    : 


