
Výsledky pľoj ednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na 14. zasedání konaném dne 06.05.2020

Zastupitelstvo obce

I. BBRE NA VĚDOMÍ
1t ---

II. SCHVALUJE
l/ Návrhovou komisi' ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (1 1-0-0)
Żl Progľamjednání. (l l-0-0)
3/ Rozpočtové opatřeni č,.212020. (1l-0-0)
4lUčetní závěľku včetně výsledku hospodaření obce Dolní Bľanná zauč'ętní období 20l9 sestavenou

ke dni 3l.I2.20l9. Hospodářský výsledek obce za ľok 2019 činí 120I3 806,41 Kč.
(1 1-0-0)

5l Űĺętni zttvěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola za účetní obdobĺ 2019
sestavenou ke dni 31.12.2019. (11-0-0)

6/ Uděluje souhlas s celoľočním hospodařením obce a schvaluje zźwěrečný účet obce zarok2019bez
výhrad. (l1-0_0)

7/ Schvaluj e zprtĺvu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rokŻ}Ig. (1 1-0-0)
8/ ověřilo nazâkladě přezkoumání pořizovatele pľovedeného dle ust. Ş 53 odst. 4

zttk. č,18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu' ve zněnipozdějších
předpisů, žę ntşrh změny úzęmního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou kľajem nebo výsledkem řešení rozpoľů a se
stanovisky dotčených oľgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. (11-0-0)

9l Yydâvazměnu č,.2L]zemĺího plánu Dolní Bľanná ve zněni opatření obecné povahy, kteým se
vy dźlv źl změna č,. 2 Ú zemního plánu Dolní Branná. ( 1 1 -0-0)

10/ pľojednalo a schvaluje výsledek veřejné zakźnky,,Stavební úpľavy ZŠ a MŠ v Dolní Bľanné"
zadané ve zjednodušeném podlimitním řizení dle Ş 53 ztlkona č. 13412016 Sb., o zadtlvźní
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů. Vybraným dodavatelem této veřejné zakázky
je společnost MATEX HK s'r.o., se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí,500 03 Hradec
Kľálové, IČ: 25968807, s nabídkovou cenou 20 261300,- Kč bez DPH (24 516173,_ Kč vč.
DPH). (11-0-0)

l1l Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a firmou MATEX HK s.r.o. na akci ,,Stavební úpravy ZŠ a
MS v Dolní Branné" a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. (11-0-0)

12l Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu obce Dolní Branná na zajištění dopravní
obsluŽnosti veřejnou linkovou dopľavou. (1 1-0-0)

13/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zţizení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č,.Iv-12-
20l9736lvBl1, akce ,'Dolní Bľanná knn pľo p.č. 610/1". (11-0-0)

I4l Zakoupení vozidla Multicaľ M 26 od ťrľmy AUTOSAS Za cenľ 865 000,- Kč bez DPH. ( 1 1 -0-0)
I5l Zakoupení kloubové pľacovní plošiny IPK 14-3 od Íirmy INREKA PLOŠINY PLUS, s.ľ.o. Za

cęnu 690 000,- Kč bez DPH. (11-0_0)
16l Zaţazení űzemi obce Dolní Branná do území působnosti Místní akční skupina Krkonoše, z.s. na

období 2021_2027. (1 1-0-0)
77 l YyŤazení autocisteľny CAS 24 Škoda z majetku obce. ( 1 1-0-0)
18/ Prodej publikace ,,Dolní Branná prochâzkadějinami obce v údolí Sovinky" zacenu 150'-Kč.

(1 1-0-0)
|9l Pţedložené návrhy usnesení. (11-0-0)



III. UKLÁDÁ

l'll4l20 - Nabídnout a projednat možnost převodu autocisteľny CAS 24 jinému SDH.
2lt4l20 - Možnost zakoupení pozemku p.p.č. 2t25 od Státního pozemkového úřadu.

Dále body z mĺnulých zasedání: 2ll3l20,4l13l20,4ll1'l19,3l8ĺl9,4l8l19,5l8l19,l19ll9,2lt0t19

pţt ł^*r'--

Čvančaľa Libor
starosta


