Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Branná na 7. zasedání konaném dne 26.06.2019

Zastupitelstvo obce
I.

BERE NAVĚDoMÍ

1/ Informace zástupců Komerční banky o možnosti investování obecních ťrnančníchprostředků.
2lInformace zástupců společnosti DRFG o možnosti investování obecních ťrnančníchpľostředků.
3/ Návrh závěreěného účtuSvazku obcí HoľníLabe za ľok 2018.

II.

SCHVALUJE

Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku (10-0-0).
2l Programjednání ( 1 0-0-0).
3/ Smlouvu o právu provést stavbu inŽenýľskésítě a omezeníuživânínemovitosti -,,Dolní Branná Chodník pľo pěšípodél silnice III12954 - dešťová kanalizace* mezi obcí Dolní Bľanná a Správou
silnic Kľálovéhľadeckéhokľaje. ( 1 0-0-0).
4/ Smlouva o právu provést stavbu inženýrskésítě a omezeni uživânínemovitosti - Dolní Bľanná _
Chodník pľo pěšípodél silnice III12954 - veřejné osvětlení" męzi obcí Dolní Branná a Spľávou silnic
Kľálovéhradeckéhokľaje. ( 1 0-0-0).
5/ Smlouva o výpůjčce- ,,Dolní Branná _ Chodník pľo pěšípodél silnice III12954* mezi obcí
Dolní Branná a Správou silnic Kľálovéhľadeckéhokraje. (10-0-0).
6/ Smlouvu o zÍízenivěcného břemene č. 9900094940Ż31212079 mezi obcí Dolní Branná a GasNet
S.ľ.o. a investoľem p. Koníkem na p.p.č. l798ll zauplatu 1 000,- Kě. (10-0-0)
7l pro staľostu obce pověření kpodepsání smlouvy S Metľopolitní kapitulou u Sv. Víta vPľaze o
výpůjčceaľchiválií z fondu. (10-0-0)
8lYýzvuk podání nabídky na splnění veřejné zakâzky malého rozsahu s názvęm,,Publikace - Dolní
Branná" a Seznam tiskáľen: Grafické zâvođyHronov, Dukase Hľadec Kĺálové, UNIPRESS Tuľnov,
BNB Velké Poříčí,ARPA Dvůr Kľálovén.L., Tiskámy HavlíěkůvBrod a.s. (10-0-0).
9l ceny sběľu a SVoZu složek z odděleného sběru komunálního odpadu platné ođI.6.2019 předložené
Severoěeskými komunálními službami s.ľ.o. ( 1 0-0-0).
10/ poskytnutí finančníhodaru ve výši 5.000,- Kč oblastní chaľitě ČeľvenýKostelec. (l0-0-0)
11/ Smlouvu o převodu majetku z vlastnictví Českéľepubliky mezi Hasičským záchľanným sboľem
Královéhľadeckéhokĺaje a obcí Dolní Bľanná do majetku obce - automobil speciální požâmíTatra
T 81s. (10-0-0)
I2l před|ožené návľhy usnesení (10-0-0).
1/

III.

UKLÁDÁ

dále bod č,.21312018 z mĺnuléhozasedání

Jiránek Josef ml
místostarosta

ČvančaraLiboľ
starosta

