Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Branná na22. zasedání konaném dne 16.02.2021

Zastupitelstvo obce
I.

BERE NA VEDOMÍ

1/ Informace k výběru poplatku zauklâdtĺní odpadu na skládku od 01.01 .2021pted|oženéfiľmou
Maľius Pedersen.
2/Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelskésluŽby pro občany Dolní Branné s městem
Vrchlabí a dodatek č. 1 k této smlouvě.
3/ Informace ředitelky ZŠa MŠo nových investicích v budově - rozvody inteľnetu' nové rozvody
elektľoinstalace' nové WC, topení.
4/ Nabídku invęstičnípříleŽitosti od fiľmy YD Capital.
5/ Smluvní pokutu firmě Matex HK s.ľ.o. dle smlouvy o dílo č).2020073ls.

II.
1/

VYDAVA

obecně zâvaznou vyhlášku č. Il202I o místnímpoplatku z pobytu (10-0-0)

III. SCHVALUJE
1/ Návrhovou komisi' ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (10-0-0)
2l Programjednání (1 0_0-0)
3/ Rozpočtovéopatření č).2l20Żl.(10-0_0)
4l Yýzvu k podání nabídky a zadtĺvacídokumentaci pľo zadźlníveřejné zakźnky malého ľozsahu
,,Dodávka nádob na sepaľovaný odpad Dolní Bľanná s doplněním technické specifikace: a)
baľevná víka, b) přípľava na čip' c) min. nosnost 95 kg, d) nádoby na sběr bioodpadu vybavené
otvory pro dobľou cirkulaci vzduchu (min. 145 otvorů na kažďé z bočníchstěn) a s vnitřním
plastovým odklopným ľoštem,e) ukázku vzoľku před podpisem smlouvy. (10-0-0)
5/ oslovit pro výběľovéřízení,,Dodávkanádob na Sepaľovaný odpad Dolní Brannif'ţ*y' LAVO
Cons s.r.o. IČ 24I84O12, Naodpad s.r.o. IČ05822726, Komunální technika' s.r.o. IČ:26684055,
LinbergČR s.r.o. IČ: 06098088. (1 0-0-0)
6/ Komisi na vyhodnocení veřejné zakazky malého ľozsahu ,,Dodávka nádob na sepaľovaný odpad
Dolní Bľanná" ve složeníČvančaľaLiboľ, Jiľánek Josef ml., Babič Martin s náhradníky Pitrmuc
Vlastimil, Jebavá Petľa, HavlíčekMichal. (l0-0-0)
7l Cenunájemného v obecních bytech na 50,- Kč,llmŻ, (10-0-0)
8l Zpracování dokumentace ,,Zźtvěreěnévyhodnocení akce" u projektu Stavební úpravy ZŠa MŠ
fiľmou Dabona s.r.o. zacenu 18 150,- Kč vč. DPH. (10-0-0)
9l PÍedloženénávrhy usnesení (10-0-0)
III. UKLADA
Il22l21Vyhodnotit podání nabídek veřejné zakâzky
Bľannáoo

',Dodávka

nádob na separovaný odpad Dolní

Teľmín: příštízasedání
Zodpovidá: starosta

2l22lŻl Jednat s fiľmou Maľius Pedersen

o

jejich nabídce k qýběru poplatku za uklćÄtĺníodpadu

na skládku.

Termín: příštízasedání
Zodpovidâ: staľosta

3l22l2l Předložit návrh nové nájemní smlouvy

4l22l2l Projednat

s městem

Teľmín: příštízasedánĺ
ZoĘovídâ: staľosta

Vrchlabí Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelskéslužby +

dodatek č. 1
Termín: příštízasedání
Zodpovida: staĺosta

5l22l2l PředloŽit řešení nových investic v budově ZŠa MŠDolní Bľanná
Teľmín: příštízasedání
Zodpovídźt:staľosta

Dále body z minulých zasedźní:4 l2t l 2I, I l20 l 20,
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místostaľosta

ČvančaľaLiboľ
staľosta

