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Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 6. října 2014
na OÚ v Horní Branné.
Přítomni:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

dle listiny přítomných: 10 členů (omluven Ing. J. Harcuba), + hosté
Mgr. Martina Nyklová, Roman Charouz
Luboš Zimmermann, Jiří Horáček,
Anna Zuzánková

Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.
Program byl schválen bez připomínek.
Program:
Kontrola podané informace o průběhu zpracování územního plánu z minulé schůze:
Příslib termínů zpracování podaný Ing. arch. P. Nacu na minulé schůzi není plněn. Po řadě
urgencí se Ing. arch. Nacu omluvila a podala vysvětlení příčin nedodržení termínu. Zároveň
prohlásila, že nyní na plánu pracuje.
ZO bere podané informace na vědomí a zároveň vyslovuje svoji velkou nespokojenost
s průběhem zpracování, neboť nejsou žádné termíny ze strany zpracovatele dodrženy.
ZO požaduje informovat pana V. Hromádko o současném stavu a urgovat zpracování u Ing.
arch. Nacu (do 10.10.2014).
1. Majetkové záležitosti:
* Požadavek na pronájem nebytových prostor v areálu zámku od firmy Natural – pan J.
Cerman.
* Požadavek na pronájem nebytových prostor v areálu zámku od firmy KrVaK Horní Branná.
Provést inventuru pronajatých prostor firmou Natural a na základě kontroly provést nové
jednání o pronájmu požadovaných prostor s oběma žadateli.
ZO bere na vědomí předložené požadavky a navrhuje jednání na středu 8.10.2014.
2. Smlouvy o smlouvě budoucí:
* Správa železniční dopravní cesty, s.o. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti – v rámci stavby „ Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou –
Trutnov“
- požadavek na umístění výstražníku nového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně
přivádějícího kabelu na p.p.č. 1864/15 v k.ú. Horní Branná.
* ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti v rámci stavby „Valteřice – č.p. 152, Novotný – VN, TS, NN“
- požadavek na umístění trafostanice a přívodního kabelu na p.p.č. 284/2, 284/6, 129/1, st.p.
134 v k.ú. Valteřice.
ZO schvaluje výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí a pověřuje starostu podpisem
smluv.
hlasování: pro:10, proti: 0, zdržel se: 0
3. *Smlouva o spolupráci s Moravským zemským muzeem - projekt „Komenského cesty“.
ZO bere na vědomí předložený projekt a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o spolupráci.
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* Zpráva o provedeném výběrovém řízení na stavbu „Snížení energetické náročnosti OÚ
Horní Branná“ (č.p. 262) –
- zateplení objektu _ firma PFF – stavební společnost s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
- zdroj vytápění : firma Brilatech s.r.o., Vrchlabí.
* Smlouva o dílo – mezí obcí Horní Branná a firmou Ing. David Tauchman, Studenec 41 – na
zajištění podkladů k žádosti o dotaci na stavbu „Snížení energetické náročnosti OU Horní
Branná“ (č.p. 262).
ZO schvaluje předložené smlouvy o dílo s vybranými dodavateli a pověřuje starostu podpisem
smluv.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
4. Personální záležitosti DPS:
Podána informace o odchodu paní Zlaty Svobodové do důchodu. Provést pohovory se
zájemkyněmi o práci v DPS v průběhu října.
5. Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ a MŠ J. Šíra ve školním roce 2013/2014. Zpráva byla
projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou 23.9.2014.
ZO bere předloženou výroční zprávu na vědomí.
6. Různé :
* Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 12/09 s firmou SURPMO, a.s..
ZO schvaluje předložený Dodatek smlouvy č. 3.
hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
* Škodní událost č. 4984465 – Václav Tauchman, Valteřice 178. Havárie vodovodního řadu
dne 4.7.2012 a 9.5 2013.
Předložen odborný posudek od soudního znalce č. 4426/14 z 26.8.2014. ZO souhlasí se
zamítnutím pojistného plnění z důvodu neprokázání příčinné souvislosti mezi havárií
vodovodního řadu a uplatněnou škodou na nemovitosti (viz posudek).
ZO se seznámilo s odborným posudkem a respektuje jeho závěry.
*Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
ZO bere předloženou výroční zprávu na vědomí.
* Návrh na odměnu paní Anně Zuzánkové za dlouhodobou práci ve funkci místostarostky.
Odměna ve výši 1 měsíčního platu.
Návrh na odměnu Mgr. Martiny Nyklové za práci ve finanční komisi. Odměna 2000,- Kč.
ZO schvaluje předložený návrh odměn.
hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1
Jednání započato : v 17.00 hod.
Jednání ukončeno: ve 18.30 hod.

Zapsala: Anna Zuzánková

Ověřili:

Ing. Miloslav Martin
starosta
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U s n e s e n í č.8/2014
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 6. října 2014.
Zastupitelstvo obce

I. s c h v a l u j e:
a) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti – v rámci stavby
„ Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ mezi Obcí H. Branná a Správou
železniční dopravní cesty, s.o.
- požadavek na umístění výstražníku nového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně
přivádějícího kabelu na p.p.č. 1864/15 v k.ú. Horní Branná.
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci stavby
„Valteřice – č.p. 152, Novotný – VN, TS, NN“ mezi Obcí Horní Branná a ČEZ
Distribuce, a.s.
- požadavek na umístění trafostanice a přívodního kabelu na p.p.č. 284/2, 284/6, 129/1, st.p.
134 v k.ú. Valteřice
c) Smlouvy o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti OÚ Horní Branná“ (č.p. 262) –
- zateplení objektu _ firma PFF – stavební společnost s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
- zdroj vytápění : firma Brilatech s.r.o., Vrchlabí.
- zajištění podkladů k žádosti o dataci na stavbu mezí obcí Horní Branná a firmou Ing. David
Tauchman, Studenec 41.
d) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 12/09 s firmou SURPMO, a.s..
e) Odměnu paní Anně Zuzánkové ve výši 1 měsíčního platu.
Odměnu Mgr. Martiny Nyklové 2000,- Kč.

II. B e r e n a v ě d o m í :
a) Předloženou výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ J. Šíra.
b) Odborný posudek soudního znalce č. 4426/14 z 26.8.2014.
c) Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

III. Pověřuje starostu
a) K podpisu Smlouvy o spolupráci s Moravským zemským muzeem - projekt
„Komenského cesty“.
b) K podpisu Smlouvy o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti OU Horní Branná“
(č.p. 262) - zateplení objektu _ firma PFF – stavební společnost s.r.o. Dvůr Králové nad
Labem.
- K podpisu Smlouvy o dílo na zdroj vytápění : firma Brilatech s.r.o., Vrchlabí.
- K podpisu Smlouvy o dílo s firmou Ing. David Tauchman, Studenec 41.
c) Dodatek smlouvy č. 3 s firmou SURPMO H.Králové.
d) K podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČD Správa železniční dopravní cesty, s.o.
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e) ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti v rámci stavby „Valteřice – p.č. 152, Novotný – VN, TS, NN“.

Anna Z u z á n k o v á
místostarostka

Vyvěšeno : 10.10.2014
Sejmuto :

Ing. Miloslav M a r t i n
starosta

