
Výstedky pľojednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na 11. zasedání konaném dne 18.11.2019

Zastupitelstvo obce
I. BBRB NAVBDOMI
l/ Rozpis připravovaného návrhu ľozpočtu obce pro ľok2020.
2l Žadost pana Hľubého Radka o vydání ľozhodnutí o změně využití uzemi s tím' Že budou zjištěny
další informace.
3/ Cenovou nabídku na dodávku domovních vodoměľů s dálkovým odečtem předloŽenou fiľmou
KľVak Horní Branná.
4/ Návľh na odprodej pozemků vę vlastnictví TJ Sokol Dolní Bľanná do majetku obce.
5/ Návrh dotačního programu,,čištění odpadních vod u domovních objektů".

II. SCHVALUJE
l/ Návľhovou komisi, ověřovatele zâpisu a zapisovatelku. (9-0-0)
2lProgramjednání po doplnění do bodu Různé - odkup pozemkťl od TJ Sokol Dolní Bľanná a
odpadová legislativa. (9-0-0)
3l Zvýšení sazby poplatku za jednoho psa 200'- Kě, za dľuhého a dalšího psa téhoŽ drŽitele 300,- za

kalendářní rok. (9-0-0)
4l Sazbu poplatku zakaždý zapoěatý den pobytu 10'- Kč. (9-0-0)
5/ Sazbu poplatku za odpad 200,- Kč ľoěně. (9-0-0)
6/ Členský příspěvek na podpoľu MAS Krkonoše ve výš 10,- Kč, zaobyvatele. (9-0-0)
7/ Smlouvu o ziizení věcného břemene - sluŽebnosti č. IE-l2-20O6O34lvBlOI mezi obçi a ČEZ

Distľibuce, a.s. (9-0-0)
8l Zamil č,.ll20I9 tľvalého zźßoľu7] m2 dočasného zélboru6 m2 p.p.č. 1586 ve vlastnictví státního

pozemkového úřadu. (9-0-0)
9lPtikazni smlouvu s ťtrmou Dabona s.r.o. na pľojekt,,Přístavba ZŠ a MŠ Dolní Bľanná. (9-0-0)
|0l Zamér Připojit se k dotačnímu progľamu na nákup nádob na tříděný odpad. (9-0-0)
11/ PředloŽené návľhy usnesení. (8-0-0)

III. UKLÁDÁ
1l11l19 - Prověřit náležitosti k žádosti dle bodu I/2.

Zodpovídá: staľosta
2lllll9 _ Jednat se zástupci TJ Sokol o možnosti odpľodeje pozemků.

Zodpovíd'á: starosta
3ĺ11119 - Pľojednat připojení a podmínky k dotacĺ na nákup nádob na tříděný odpad.

. Zodpovídá: Ing. Babĺč
4l1lll9 - Dopľacovat dotační pľogľam ,,Cĺštění odpadních vod u domovních objektů".

Zodpovídá: Kouba Zdeněk
dále bod č,.2l3l|8,ll8l|9,3l8ll9,4l8l|9,5l8ll9,|l9l|9,lll0ll9,Żll0l19 z minulého zasedání

Iv. vYDÁvÁ
1/ obecně zźxaznou vyhlášku č,. ll20l9 o místním poplatku ze psů. (9-0-0)
2l obecně zźlvaznou vyhlášku č,.212019 o místním poplatku z pobyu' (9-0-0)
3/ obecně závaznouvyhlášku č.312019 o místnímpoplatku zaprovoz systému shľomaŽďování, sběľu,
přepravy, třídění, využití a odstľanění komunálních odpadů. (9-0-0)

V. UDELUJE
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Čvančara Libor

starostamístostaľosta

Bľanná panu Jaľoslavu Vackovi. (9-


