
Výsledky proj ednání zastupĺtelstva
obce Dolní Branná na 10. zasedání konaném dne24.10.2019

Zastupitelstvo obce

I. BERE NA vĚDoMÍ
1l Informace zástupce ETWin a.s. Praha p. Tomase o záměru na pľojekt ',Penzion pro
seniory" v areálu Liščí farmy.
2l Infotmace manažerů Lenky KněŽourové a Jana Jíľů Centľa společných sluŽeb Svazku obcí Hoľní
Labe o činnostech svazku a moŽnostech spolupráce.
3l Zprávu pana Babiče o mnoŽství a umístění kontejneľů na tříděný odpad.
4/ Dopis paní Klímové a pana Pičmana s připomínkami a dotazy vůči obci.
5/ Návrhy MěU Vľchlabí na zvýšení poplatku za projednaný poplatek na 2 500,- Kč s tím' že obec
zjisti možnost vybírat tento poplatek od účastníků.
6l Zźtpis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Branná.
7 l Yýroěni zprtĺvu školy 2018-2019.

II. SCHVALUJE
1/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (10-0-0)
2l Programjednání se změnou. (10-0-0)
3/ Smlouvu s firmou Efekta, obchodníka s cennými papíry, na investiční ťrnanční pľostředky obce.

(e-0-1)
4/ Rozpočtové opatřeni č,. 612019. (10-0-0)
5l Żaďost pana Šarouna o ukončení pronájmu nebytových prostoľ č.p. 256 (cukrárna) k 3I.I2.20I9.

(10-0-0)
6/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zŤízeni věcného břemene - sluŽebnosti a smlouvu o právu

stavby ě. č. IV_12-20I935IlyBlI, akce ,,Dolní Branná knn pro p.č.468-6". (10-0-0)
7/ Nabídka fiľmy Dabona k uzavření smlouvy na Zpracovźlni žźłdosti o dotaci, zajištění výběrového

tízęni a investičn ě - inženýrskou činnost. ( 1 0-0-0)
8l Żâdost města Dvůr Králové nad Labem o sdílení dat zhladinoměrných a srážkových čidel

umístěných v obci Dolní Bľanná. (10-0-0)
9lPodáni přihlášky ke členství v Místní akění skupině Kľkonoše' z.s. (10-0-0)
10/ PředloŽené návrhy usnesení. (9-0-0)

III. UKLADA
1tt0l|9 - Projednat s MěÚ Vľchlabí projednat zvýšení poplatku za projednaný přestupek na

2500'- Kč
Zodpovídá: staľosta

2ll'0l|9 - Retaľdéry - pľověřit možnost umístění zpomalovacích ľetaľdéľů v obcĺ

Zodpovídál: Klineľ Radoslav

dále bod č..2l3ltţ,ll8l19,3l8ll9,4l8l19,5l8l19,,1l9l19 z minulého zasedání

Čvančaľa Liboľ v.rJiránek Josef ml. v.r
místostarosta staľosta


