
Výsledky pľoj ednání zastupitelstva
obce Dolní Branná na lŻ. zasedání konaném dne 17,12.2019

Zastupitelstvo obce

I. BERE NA vĚDoMÍ
1/ nabídku bývalého nájemoe cukľáľny na odkoupení vybavení a soľtimentu s tím, Že obec nemá
ztĄem a poŽaduje vyklizení k l5.1 .2020.
2l Zastlpitelstvo obce beľe na vědomí Etický kodex čIenaZo Dolní Bľanné.

3/ vědomí návrh Smlouvy o zajištění a poskytování sluŽby osobní asistence Diakonie ČcE -
střediskem světla ve Vrchlabí s tím, Že bude pľojednána po zjištění dalších infoľmací na příštím
jednániZo.
4l žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obce Bublava.

II. SCHVALUJE
1/ Návľhovou komisi, ověřovatele zźlpisu azapisovatelku. (l l-0_0)
2l Programjednání. (l l -0-0)
3l Podání Žádosti v rámci oPŽP na poskytnutí popelnic na tříděný odpad. (l1-0-0)
4/ Komisi vę sloŽení Čvančara Libor, Babič Mar1in a Kliner Radoslav na výběľ dodavatele o Žádost

na dotační titul Z pľogramu oPŽP ( 10-0- 1)

5/ Dodatek ě.2 k veřejnopľávní smlouvě mezi obcí a městem Vľchlabí (výkon přenesené působnosti
_přestupek 2 500'- Kč). (l1-0-0)

6/ Rozpočtové opatření č,. 7 l20I9' (l l-0-0)
7l rozpoěet obce Dolní Bľanná na rok Ż020 jako schodkový

- Celkové příjmy 21 481 600
- Celkové výdaje 6l 598 084
- Financování ve výši 40 116 484

Rozpočet se schvaluje dle předloŽeného návľhu, který byl zveřejněn na úřední desce. S tímto
doplněním - paľ. 6112 navýšení o l00 000 Kč, par.3429 o 5 000 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyłvazených zákonem o obcích poskýnutí
dotací, peněŽitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 takto:
- Krkonoše svazek měst a obcí, IČo 70157898 ve výši 4 443,- Kč,,
- Svazek obcí Hoľní Labe, IČo 7l 169431 ve výši 73 734,-Kč,,
- Zâk|adni škola a mateřská škola Dolní Branná' IČo 709857O7 ve výši 1 200 000,- Kč'
- finanční dar pľo žaka l. třídy ve výŠi 1 000'_ Kč s tľvalým bydlištěm v Dolní Bľanné a ve výši
2000,- Kč z jiné obce,

- Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Bľanná, z.s., IČo 60154276 ve výši 50 000,- Kč'
- Myslivecký spolek SOVINEC, IČo 45597987 ve výši 20 000,- Kč,
- LyŽařský spolek pŕi Zźkladní a mateřské škole, ĺČo oząąz515 ve výši 35 000'- Kč,
- Svaz postižených civilizačními choľobami v ČR, z.s., IČo 7100i1l5 ve výši 15 000,- Kč,
- Klub důchodců býv. St. Statku Lánov, ĺČo zzaąsOl1 ve výši 2 500,- Kč,
- Sbor dobrovolných hasičů Dolní Branná, IČo 65715659 ve výši 40 000,- Kč,
_ Centrum psychologické podpoľy, Horní Lánov, lČo o::sq344 ve výši 7 000,- Kč,
- Svaz diabetiků České republiky, pobočný spolek Vrchlabí ve výši 2 500,- Kč,
- Centľum spokojeného stáří Alzheimeľ care _ Svoboda nad Úpou lČo ąląsz421 vę výši2 000,-Kč
- Faľní chaľita Dvůr Kľálové nad Labem' IČo Ę464637 ve výši2 000,- Kč,
- Ronald Hoffmann, Dolní Bľanná 2I4, ĺar.7 .4.19]9 ve výši 5 000,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnopľávních smluv s příjemci dotace auzavţeni
darovacích smluv s příjemci daľů. (11-0-0)



8/ Střednědobý výhled ľozpočtu obce202I-2023. (ll-0-0)
9/ Cenu vodného od l.l '2020 za37,- Kč/m3 bez DPH' (7-3-I)
l0/ Smlouvu o zřizeni věcného břemene _ služebnosti č. IE- 12 -2006093lv B/40. ( l l -0-0)
1ll Přílohu ke smlouvě nazajištění sběľu, Svozu' využití a odstranění komunálního odpadu od

1.1.2020. (t l-0-0)
l2l Cenu publikace Dolní Branná - pľocházka dějinami obce v údolí Sovinky do 3l.1.2020 na

částku 150,- Kč vč. DPH za výtisk. (7 -1-3)
13/ NepľodlouŽit smlouvu s ťlľmou Atlas software a.s. (8-0- 1 )
l4l Ptedložené návľhy usnesení. (9-0-0)

III. UKLÁDÁ
lll2ll9 - Pověřit členy výběrové komise Čvančaľa Liboľ, Babič Maľtin, Klineľ Radoslav a

dodavatele o Žádosti na dotační titu| zprogramu oPŽP.
Zodpovídá: staľosta

Dále body z minulých zasedání: 41 1ll 19, ll8l19, 3l8l 19, 1 19 ll9, 2l10l19

IV. ZAMÍTÁ
1ll2ll9 -Cenu vodného od 1.1 .2020 za 40,- Kč/m3 bez DPH. (4-4-3)
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