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Z á p i s 
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 19. ledna 2015 

na OÚ v Horní Branné. 

 

Přítomni:                  dle listiny přítomných všech 11 členů  

Návrhová komise:    Mgr. Jitka Bermannová, Andrea Horáková 

Ověřovatelé zápisu:  ing. Jiří Harcuba, Jiří Dejmek   

Zapisovatel:              Mgr. Tibor Hájek 

Složení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele schváleno bez připomínek                                                                                                                                                 

 

   Úvodem byli členové seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění. 

1. Kontrola plnění zadaných úkolů 

2. Finanční záležitosti (dotace DPS, rozpočtová opatření, finanční dar, cena vody, smlouva 

Spartak Vrchlabí……) 

3. Dotace a Program obnovy venkova 

4. Přidělení bytu Valteřice 149 

5. Různé (žádosti o dotace z rozpočtu obce, informace o průběhu inventarizace, příprava 

rozpočtu, TKR, žádost o obnovu mostku….) 

Program byl schválen bez připomínek.   

                                                                  

1. Kontrola plnění zadaných úkolů 

- Zpráva o vývoji prací na územním plánu: po opakovaném neodevzdání ÚP     

v domluveném termínu paní ing. Nacu došlo  9. 1. k jednání s panem Hromádko.   

V pondělí 12. 1. bylo vše předáno na Surpmo. V pátek 16. 1. ÚP doručen na OÚ. V úterý 

20. 2. bude vyvěšena veřejná vyhláška o zahájení opakovaného řízení UP H. Branná. 

Regulativy výškové regulace zástavby, intenzity využití stavebních pozemků a rozmezí 

výměry pro vymezení stavebních pozemků obsažené v textové části ÚP budou na základě 

upozornění vlastníků některých parcel zastupitelstvem probrány na dalším zasedání, aby 

mohly být připomínkovány ve veřejném projednání, které se koná 26. 2. od 15:30 

v budově branské ZŠ. 

- Inventarizace majetku obce: proběhla dle Příkazu k inventarizaci obce. V současné době 

se připravuje souhrnná zpráva (na únorové zastupitelstvo). 

- Podpisy smluv: starosta obce podepsal smlouvy projednané na jednání ZO v listopadu 

2014 (Prodloužení smlouvy s dodavatelem plynu Vemex, smlouvy o zřízení věcného 

břemene, smlouvy o smlouvě budoucí zřízení tří sjezdů k Šmídovu domu). Na základě 

připomínky o nevýhodnosti ceny plynu ve výše uvedené smlouvě bude iniciováno jednání 

se zprostředkovatelem smlouvy, případně se zástupci jiných firem.  

- Vytvoření náplně práce pro sportovní komise (pověřen J. Dejmek - navrhuje sportovní 

komisi nezřizovat, ZO akceptuje). 

 

2. Finanční záležitosti 

- Rozpočtová opatření 

Rozpočtové opatření č. 11/2014 – zvýšení rozpočtu obce o částku 621 561,22 Kč (dotace od 

SFŽP -zateplení MŠ Valteřice). 

Rozpočtové opatření č. 12/2014 – zvýšení rozpočtu obce o částku 21 000 Kč (sponzorský dar 

– bude využit v DPS: vozíky na rozvoz jídla, pracovní oblečení pro personál) 

Rozpočtové opatření č. 13/2014 – zvýšení rozpočtu obce o částku 15 400 Kč (dotace od 

MPSV na DPS). 

ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 11, 12, 13/2014. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0 
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V 18:30 zasedání opustila Mgr. M. Nyklová 

- Uzavření smlouvy se Spartakem Vrchlabí na údržbu lyžařských běžeckých tratí: obec 

uhradí minimálně 5000,- příspěvek na přípravu tratí ve Vrchlabí. 

ZO schvaluje podpis smlouvy se Spartakem Vrchlabí. 

     Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

 

- Změna ceny vody – stočné: dle zákona se nesmí účtovat vodoměry zvlášť a je nutné vše 

započítat do ceny vody. 

-  P. Hanuš z firmy KRVAK předložil a vysvětlil cenovou kalkulaci vody. 

ZO upravuje cenu vodného na 19 Kč za 1 m3 (bez daně 16,52 Kč) od 1. dubna 2015. 

     Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

 

3. Dotace a Program obnovy venkova 

- informace o možnostech čerpání dotací: EU – v polovině roku budou oznámeny výzvy 

na rok a půl dopředu, stát – zatím se nás jeho výzvy netýkají, kraj – informace o dotacích 

pro spolky, sportovní oddíly předány jejich představitelům, MAS – v roce 2015 nebude 

vypisovat žádné výzvy.  

- Program obnovy venkova: ZO projednalo vyhodnocení POV za rok 2014 a plán akcí 

POV pro rok 2015 (viz přílohy).  

ZO schvaluje Program obnovy venkova pro rok 2015 a podání žádosti o dotaci na úpravu 

parkovací plochy před sokolovnou ve Valteřicích s 30% finančním podílem obce. 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

 

4. Přidělení bytu (Valteřice 149) 

- osloveni všichni zájemci o byt, zájem nakonec projevili dva – pan Vladimír Štěp (Valteřice 

115) a pan Luboš Mach (Horní Branná 353). Hlasováno tajnou formou (pro p. Macha – 7, 

pro p. Štěpa 3 hlasy).  

ZO schvaluje přidělení bytu ve Valteřicích 149 p. Luboši Machovi od 1. února 2015 

(smlouva bude uzavřena na jeden rok). 

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdržel(a) se 0 

      V 19:00 opustil jednání J. Horáček. 

 

5. Různé 

- žádost o dotace z rozpočtu obce: spolky a zájmová sdružení požádaly celkem o částku 

1 041 800 Kč. Zastupitelé se s jednotlivými žádostmi mohou seznámit do 2. února, kdy 

proběhne pracovní (neveřejné) zasedání zastupitelstva, na kterém bude tato problematika 

diskutována a zástupci spolků vyzváni k případnému doplnění žádostí, či k osobní účasti 

na dalším veřejném jednání ZO. 

- informace o TKR: po období přelaďování kanálů by nás mělo čekat klidnější období. 

V současné době probíhá finanční analýza celkového provozu TKR. 

- informace z valné hromady Svazku měst a obcí Jilemnicko: svazek připravuje společné 

výběrové řízení na dodavatele služeb sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu  

- žádost paní Hartigové o obnovu mostku: na dalším zasedání ZO rozhodne o dalším 

postupu 

- žádost pana Tomáše o snížení nájemného (vinárna „Ámos“)  a o odkoupení části 

zařízení vinárny obcí: žádost p. Tomáše o snížení nájemného na první čtvrtletí 2015 na 

500 Kč měsíčně ZO zamítlo a schválilo částku 1 800 Kč měsíčně (50% původní částky). 

K 31/3 2015 dojde, pokud nebude nalezen nový nájemce, k ukončení smlouvy. Odkup 

inventáře restaurace ke zvážení do příštího zasedání.  

ZO zamítá žádost p. Tomáše o snížení nájemného za restauraci „Ámos“ na 500 Kč a 

upravuje nájem na 1 800 Kč měsíčně. 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel(a) se 0 
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- zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku 

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Horní Branná. 

- Dopis p. V. Tauchmana: p. Tauchman ve svém dopise vyjadřuje nesouhlasné stanovisko 

s postupem obce a České pojišťovny při řešení škodní události na jeho majetku (zastupitelé 

se do příštího jednání s problematikou seznámí). 

- Zřízení nového odběrního místa: pro vodojem v Sovinci bude požádáno o zřízení nové 

odběrného místa – obec zahájí jednání s ČEZ. 

- Příprava rozpočtu obce: rozpočet bude schvalován na únorovém – březnovém zasedání. 

Starostou navržena možnost nákupu automobilu pro DPS. Současný automobil by byl 

užíván technickými pracovníky obce. Zmíněna i možnost pořízení sponzorovaného 

automobilu pro sociální služby. 

6. Diskuze 

- Dotaz paní Sekerové k povolení kácení stromů rostoucích v blízkosti potoka: Kácení 

povoluje obec, písemně je zapotřebí dotázat se vlastníka pozemku, na němž stromy rostou. 

- Pan P. Holubec připomínkuje špatné dopravní řešení vjezdu do obce od Jilemnice (časté 

dopravní nehody). 

- Pan Vl. Hrubý nastínil možnosti rekonstrukce DPS, pořízení elektromobilu a kolového 

nakladače.  

 

 

 

  Jednání započato :     v   17.00 hod. 

  Jednání ukončeno:   ve   20:10 hod. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tibor Hájek  

 

 

 Ověřili:                                    

 

 

 

 

Luboš Zimmermann 

                                                                                                  starosta     
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U s n e s e n í   č. 1/2015 
Zastupitelstva obce Horní Branná ze dne 19. ledna 2015. 

 

Zastupitelstvo obce     

I. schvaluje 

a. rozpočtová opatření č. 11, 12, 13/2014. 

 

b. podpis smlouvy se Spartakem Vrchlabí (údržba běžeckých tratí). 

 

c. ZO schvaluje Program obnovy venkova pro rok 2015 a podání žádosti o dotaci na úpravu 

plochy před sokolovnou ve Valteřicích s 30% finančním podílem obce. 

 

d. přidělení bytu ve Valteřicích 149 p. Luboši Machovi od 1. února 2015 (smlouva bude uzavřena 

na jeden rok). 

 

 

II. upravuje  

cenu vodného na 19 Kč za 1 m3 (bez daně 16,52 Kč) od 1. dubna 2015. 

 

 

III. bere na vědomí 

Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Horní Branná. 

 

IV. zamítá 

žádost p. Tomáše o snížení nájemného za restauraci „Ámos“ na 500 Kč a upravuje nájem na 1 800 

Kč měsíčně. 

 

 

 

 

 

Mgr. Tibor Hájek                                         Luboš Zimmermann 

místostarosta                                                     starosta 

  

 

 

 
Vyvěšeno :  

Sejmuto    : 


