
Výsledky pľojednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na 13. zasedání konaném dne 02.03.2020

Zastupĺtelstvo obce

I. BERE NA VĚDOMÍ
ll Zvýšení členského příspěvku,,Krkonoše - svazek města a obcí" na 10,- Kč, za obyvatele pro ľok

2020.
2l Žádostpana Viktoľa Vaníčka o pľonájem nebytových pľostor v budově č,.p.256.
3/ Cenovou nabídku ťrľmy KľVaK S.r.o. na dodávku domovních vodoměrů s dálkovým odečtem.
4/ Nabídku na zvedací plošinu s multikárou s tím, Že bude předložena konkrétní nabídka.

II. SCHVALUJE
1/ Návľhovou komisi, ověřovatele zâpisu a zapisovatelku. (10-0-0)
2lProgramjednání s doplněním bodů Smlouva o zřizeni věcného břemene _ sluŽebnosti a Směna

pozemků obec _ TJ Sokol Dolní Branná z.s. (10-0-0)
3/ Rozpočtové opatřeni č,. I12020. (l0-0-0)
4l Cenik Seveľočeské komunální služby S.r.o. na odvoz a odstľanění jedlých olejů a tuků a za odvoz

odpadu v plastoţch pytlích. (10-0-0)
5/ Smlouvu sNárodním muzeem Pľaha o poskytnutí povolení kjednoľázovému užití obrazového

mateľiálu pľo 
''Expozice historie bílého spoľtu v Podkľkonoší". (10-0-0)

6lDarovací smlouvu mezi Kĺálovéhĺadeckým krajem aZâkladní a mateřskou školou Dolní Bľanná
zadar 10.000,- Kč v ľámci pľojektu,,Kraje pro bezpečný intemet 2019*. (10-0-0)

7/ Investični zâmil na akci ',Dolní Bľanná - Stavební úpľavy ZŠ a MŠ". (1l-0-0)
8/ Čestné prohlášení o zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu,,Dolní Bľanná -

Stavební úpľavy ZŠ a MŠ" v minimální výši l0 % celkoých nákladů pľojektu. (1l-0-0)
9/ Udělení plné moci zmocněnci Dabona s.r.o. Rychnov nad KněŽnou na zastupování v projektu
,,Dolní Branná - Stavební úpľavy ZŠ a MŠ" ve věci:
- zpľacovâni apodźní Žádosti o dotaci v rámci výzvy,,VPS -228 -2 -2020 Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické zák|ady ľegionálního školství
- administrace pľojektu v době jeho ľealizace v případě přidělení finanční podpory
- komunikace se správcem programu - poskytovatelem dotacę z Pľogľamu 298ŻŻ Akce financované
zrozhodnutí Poslanecké sněmovny Paľlamentu a vlády Čn. 1t 1-0-0)
10/ Udělení plné moci zmocněnci místostarostovi Josefu Jiránkovi ml' ve věci zastupování v rámci
pľojektu,,Dolní Branná - Stavební úpravy ZŠ a MŠ". (l0-0-l)
11/ Návrh smlouvy o dílo na akci ,,Stavební úpľavy ZŠ a MŠ v Dolní Branné". (10-1-0)
I2lYýzvu k podání nabídky vč,. Zađźxací dokumentace apokynů pľo Zpľacování nabídky veřejná
zakâzka,,Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Dolní Branné". (11-0-0)
13/ Výstavbu hřiště na pétanque na p'p.č. I2l2l2, l2l2l3, l2l2l4 a podání Žádosti na dotaci u
České spořitelny. (11-0-0)
14l Smlouvu o zŤízęní věcného břemene sluŽebnosti - č' IE-12-2006034lvBll9. (1l-0-0)
Ţ5l Ztlměr na směnu pozemků mezi obcí a TJ Sokol Dolní Branná z.s. p.p.č. 166212,I472l7,850/1,
84412, 1843 17 . ( 1 1 -0-0)
16/ Nabídku projektoqfch pľací na akci ,,Příprava uzemí - paľcelace pľo výstavbu 19 ľodinných

domůnap.p.č.2458,2730,694l|,2440,2455,2735,2480,2455,2431,2437,2416,2480.
(10-1-0)

I7l PÍedložené návľhy usnesení. (l1_0-0) Í



III. UKLÁDÁ
Ilt3l20 - Doplnění smlouvy o dílo o zźĺďržné - konzultace Se Zmocněncem Dabona s.r.o.
2ll3l20 - Předložit nabídky od dalších dodavatelů na instalaci vodoměrů s dálkovým odeětem
3ll3l20 - PředloŽit nabídku nazvedací plošinu.
4ll3l20 - Jednat s TJ Sokol Dolní Branná o směně pozemků.

Dále body z minulých zasedánĺ: 4l11'l19,3l8l19, 4l8l|9,5l8l|9,119l19,2ll0l19

IV. ZAMITA
ll nâvrh na Zapracovźlní zádržného ve výši 2'5 %o z ceny díla do smlouvy o dílo v akci ,,Stavební
úpravy -Zś aMŠ v Dolní Bľanné". (Ż-5-4)
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