
Výsledky proj ednání zastupitelstva
obce Dolní Branná na 11. zasedání konaném dne 18.11.2019

Zastupĺtelstvo obce
I. BERE NA VEDOMI
l/ Rozpis připravovaného návrhu ľozpočtu obce pľo rck2020.
2l Žâdost pana Hľubého Radka o vydání rozhodnutí o změně využití uzemí s tím, Že budou zjištěny
další informace.
3/ Cenovou nabídku na dodávku domovních vodoměľů s dálkovým odečtem předloŽenou fiľmou
KrVak Hoľní Branná.
4/ Návrh na odpľodej pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Dolní Branná do ma.jetku obce.
5/ Návrh dotačního progľamu ,,čištění odpadních vod u domovních objektů".

II. SCHVALUJB
l/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (9-0-0)
2l Programjednání po doplnění do bodu Různé - odkup pozemků od TJ Sokol Dolní Branná a
odpadová legislativa. (9-0-0)
3l Zvýšení sazby poplatku za jednoho psa 200,- Kč,, za druhého a dalšího psa téhoŽ dľŽitele 300,- za

kalęndářní ľok. (9-0-0)
4l Sazbu poplatku zakaždý započ,atý den pobytu 10,- Kč. (9-0-0)
5/ Sazbu poplatku za ođpad 200,- Kč ľočně. (9-0-0)
6/ Clenský příspěvek na podporu MAS Kľkonoše ve výš 10'- Kč, za obyvatele' (9-0-0)
7/ Smlouvu o ztizení věcného břemene - sluŽebnosti č. IE-12-2OO6034lvBlO1 mezi obci a ČEZ

Distľibuce' a.s. (9-0-0)
8l Zaměr č.ll20l9 trvalého ztlboru77 m2 dočasného zâboľu 6 m2 p.p.č. 1586 ve vlastnictví státního

pozemkového úřadu. (9-0-0)
9lPŤikazni smlouvu s firmou Dabona s.r.o. na pľojekt,,Přístavba ZŠ a MŠ Dolní Branná. (9-0-0)
I0l Zźměr Připojit se k dotačnímu pľogľamu na nákup nádob na tříděný odpad. (9-0-0)
11/ Předložené návrhy usnesení. (8-0-0)

III. UKLADA
1ĺ11119 - Pľověřĺt náležĺtostĺ k žádosti dle bodu I/2.

Zodpovidál: staľosta
2l1lll9 _ Jednat se zástupci TJ Sokol o možnostĺ odprodeje pozemků.

Zodpovídá: staľosta
3lt|l19 - Pľojednat připojení a podmínky k dotaci na nákup nádob na tříděný odpad.

. zodpovídá: Ing. Babĺč
4lllltg - Dopľacovat dotační program 

''Cištění 
odpadních vod u domovních objektů".

Zodpovíd'á: Kouba Zdeněk
dále bod č,.2l3l18,1l8l19,,3l8l19,,4l8ll9,5l8ll9,,t19ll9,tl10l|9,2l|0l19 z minulého zasedání

IV. VYDAVA
1/ obecně zâvaznou vyhlášku č. 112019 o místním poplatku ze psů. (9-0-0)
2/ obecně závaznou vyhlášku č,.2l20I9 o místním poplatku z pobýu. (9-0-0)
3/ obecně zźxaznouvyhlášku č,.312019 o místním poplatku zapţovoz systému shľomaŽďování, sběru,
přepľavy, třídění, využití a odstľanění komunálních odpadů' (9-0-0)

v. UDĚLUJE
1i čestné občanství Dolní Bľanná panu Jaroslavu Vackovi. (9-0-Q)-"
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místostaľosta starosta


