
Výsledky pľojednání zastupitelstva
obce Dolní Branná na 17. zasedání konaném dne22,09.2020

Zastupitelstvo obce

I. BERE NA VĚ,DOMÍ
l/ Plnění rozpočtu k 30.06.2020 _ bezpřipomínek.
2/ odkoupení p.p.č. 2lŻ5 od Státního pozemkového úřadu s tím, Že obec zmapuje všechny pozemky

Státního pozemkového úřadu pro případný odkup.
3/ Rozpočtové opatřeni č,. 512020.
4l Zâdost TJ Sokol Dolní Branná o rekonstrukci WC v budově sportovních kabin.

II. SCHVALUJE
1/ Návľhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku' (8-0-0)
2l Programjednání. (8-0-0)
3/ oslovit projektanty A 177 na \ypracování studie využitelnosti spoľtovního areálu u fotbalového

hřiště. (8_0-0)
4/Dodatek ke Smlouvě ě.20l8l2O2O s firmou INREKA PLOŠINY PLUS s.ľ.o. (8-0-0)
5/ Vypsat výběrové řízęni na dodavatele projektu výstavba chodníku od železničnizastźtvky na hľanici

katastru s obcí Homí Bľanná. (8-0-0)
6/Rozpočtové opatření ě. 6120Ż0. (8-0-0)
7/ Výsledek veřejné zakćnky,,Rekonstrukce domu č.p. 1 - II. etapď'' vybľaným dodavatelem je

společnost Stavební společnost s.r.o. Hostinné s.r.o. se sídlem Chotěvice 360,543 76
Chotěvice s nabídkovou cenou 4 099 298,- Kč bez DPH' schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje
staľostu k jejímu podpisu. (8-0-0)

8/ Výsledek veřejné zakázky,,opľava rozvodů Űr azlĺ v ZŠ aMŠ v Dolní Bľanné", vybľaným
dodavatelem je společnost Stavo Kameník s.ľ.o. se sídlem Pohřebačka 44,5I2 45 opatovice nad
Labem s nabídkovou cenou 942 404,- Kč bez DPH, schvaluje smlouvu o dĺlo a pověřuje starostu
k jejímu podpisu' (8-0-0)

9/ Nabídku pana Martina Kousala na ţypľacování pľojektu vybudování podzemní retęnční nádrže.
(8-0-0)

l0/ Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Bľanná. (8-0-0)
11/ Úhradu výđajů zprovozniho ľozpoětu ZŠ a MŠ Dolní Bľanná na pitný reŽima ovoce. (8-0_0)
12l Převod pľostředků zrezerunÍho na investiční fond pľo nákup konvektomatu. (8-0-0)
13/ Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Dolní Branná do ľezeľvního fondu a fondu odměn ve

Vyši 55 233,37 Kč. (8-0-0)
14l Smlouvu o zÍízeni věcného břemene - sluŽebnosti č. N-12-201935IIYB/01 mezi obci aČEZ

Distribuce, a.s. (8-0-0)
15/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o potvrzení ztĄmu o umístění sběľného boxu na dľobná vyslouŽilá

elektrozařízeni a vytvoření místa zpětného odběľu l o zapojení se do projektu Ze|ená obec mezi
obcí a společností REMA Systém, a.s. (8-0-0)

16l Pţędložené návľhy usnęsení. (8-0-0)

III. UKLÁDÁ
1ll7l20 -YyzvatAteliéľ AI77 ke zpracování studię vyuŽitelnosti spoľtovního areálu u fotbalového

hřiště.
Zodpovíďâ: staľosta, teľmín: do 31.I0.2020

2lI7l20 - Zmapovat všechny pozemky Státního pozemkového úřadu v obci.
Zodpovíđá: starosta, termín: do 3l. |2.2020



3ll7l20 _ Vypsat výběrové ţizeni na projekt chodníku ođ železniění zastávky na hľanici katastru
s obcí Homí Bľanná'

Zodpovíđźl: staľostao teľmín: do 31.10.2020

4ll720l Pověřuje staľostu k uzavření smlouvy o dílo dle bođu II/7.
Zodpovídá: staľosta

5ll7lŻ0 Pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo dle bodu II/8.
Zodpoviđâ: staľosta

Dále body z minulých zasedâĺí: I116120, 2l16lŻ0, 2lI5l20, 3ll5l20, 4lI5l20, 2ll4l20, 2ll3l20,
4l 13 120, 4l8l 19, 5 l8l t9
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