Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Bľanná na 6. zasedání konaném dne 23.5.2019

Zastupitelstvo obce
I.

BERE NAvĚ,DoMÍ

Rozpočtová opatřeni č,.212019, ě. 4l20I9
2/ Nabídku na investiění příležitosti.
1/

II. SCHVALUJE
l/ Návľhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku (10-0-0).
2l Programjednĺĺní( 1 1 -0-0).
3/ Rozpočtovéopatřeni č,.3l20l9 (11-0-0).
4lIJč,etnízávěľku včetně výsledku hospodaření obce zaiĚ,etní období 2018. Hospodářský výsledek
obce za ľok 2018 činí10363505,70 Kč (11-0-0).
5/ Účetní závěľku Zźĺkladnia mateřské školy Dolní Bľanná zarok2018 (11-0-0).
6l Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěľečný účet
obcę za ľok 20 1 8 bez výIlrad. ( 1 1 -0-0)
7lZprtwuo výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok 20l8. (11-0-0)
8l Zakoupení souboľu pozemků v katastru obce Dolní Bľanná p.p.č 116112, p.p.č. 2152, p.p.č.2153,
p.p.č:.2162, p.p.č.22t1,p.p.č:.2223, p.p.ě.2237, p.p.č.2258, p.p.č.2270, p.p.č.2289,p.p.č:.2297,
p.p.č. 2354,p.p.č. 2367 o celkové výměře 137Ż30 m2 zacenu 319060 Kč: (22kč:lm2) prostřednictvím
realitní kanceláře F army.cz ( l 0- 1 -0).
9/ Návľh kupní smlouvy mezi pľodávajícímiJiřím Petrlíkem, manŽeli Milanem Kľčíkema Evou
Kľčíkovoua obcí Dolní Bľanná na zakoupení souboľu pozemků dle bodu II/8 s uloženímkupní ceny
u notáře (10-1-0).
10/ Připomínky vlastníka pozemku CooP DvůľKľálové nad Labem k návrhu smlouvy o pľávu
pľovéststavbu chodníku č. 1/19.(11-0-0)
l1l Smlouvu o zřizeni věcného břemene - služebnosti č. IE-12-200577slvBlOŢ mezi obcí a ČEZ
Distľibuce a.S na obecních pozemcích zacenu 1210 Kč vč. DPH. (11-0-0)
12l Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpoětu obce ve výši 52446 Kč na zajištěnídopľavní obslužnosti
Kľálovéhradeckémukľaji (1 1 -0-0).
III. ZAMITA
Il ŽtłdostmanŽelů Zikešových na ođprodejobecního pozemku p.p.č. 166814.
Żl Żadostp. Noska o pořízení zźtvory na obecní cestě p.p.č. 2722.
3/ Návrh na zakoupení souboľu pozemků za 18 mzlkč,.
IV.

UKLADA

|16119 _

Pľověřit stav umělé tľávy pľo vyuŽití na novém spoľtovišti v lesíku u fotbalového hřiště
odpovídá: staľosta
_Pozvat
zástupce vybraných bank na investičnínabídky'
216l|9
odpovídá: starosta
dále bod č,.2l3l20l8 z minulého zasedání

Jiľánek Josef ml. v.ľ.
místostaľosta

ČvančaraLibor v.r.
staľosta

