Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Bľanná na 14. zasedání konaném dne 06.05.2020

Zastupitelstvo obce
I.

BERE NA vĚDoMĺ

U ---

II. SCHVALUJE
l/ Návľhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelktr. (l l-0-0)
2l Programjednání. (l l-0-0)
3/ Rozpočtovéopatřeni č,. 212020. ( l l -0-0)
4l Uč,etni závěrku včetně výsledku hospodaření obce Dolní Branná zaučetni období 20l9 sestavenou
ke dni 3l.12.2019. Hospodářský výsledek obce za ľok 2019 činí12013 806,4l Kč.
(r 1-0-0)

5/ Úeetní závěrku přĺspěvkové organizace Zák|adni škola a mateřská škola za účetníobdobí 2019
sestavenou ke dni 31.12.2019. (11-0-0)
6/ Uděluje souhlas s celoročnímhospodařením obce a schvaluje zëlvěrečnýúčetobce zarok2}l9 bez

ýhrad. (1l-0-0)

ýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok20|9. (1 l _0_0)
ověřilo nazáklađěpřezkoumání pořizovatele pľovedeného dle ust' Ş53 odst.4

7/ Schvaluj e zprtxu o
8/

zâk. ě18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řáđu,ve zněni pozdějších
předpisů, že návrh změny územního plánu není v rozpoľu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou kľajem nebo výsledkem řešení ľozporů a se
stanovisky dotčených oľgánůnebo stanoviskem krajského úřadu. (1 l-0-0)
9l Yyđávazměnu č,.2IJzemního plánu Dolní Branná ve znění' opatření obecné povahy, kterým se
vy dâv á změna č,. 2 Ű zemĺíhoplánu Dolní Branná. ( 1 1 -0-0)
10/ projednalo a schvaluje ýsledek veřejné zakźĺzky,,Stavebníúpľavy ZŠa MŠv Dolní Bľanné"
zadané ve zjednodušeném podlimitním ţizeni dle Ş53 zźtkonač,.13412016Sb., o zadávźłni
veřejných zaktnek, ve znění pozdějších předpisů. Vybraným dodavatęlem této veřejné zakázky
je spoleěnost MATEX HK s.r.o'' se sídlęm Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 25968807' s nabídkovou cenou 20 261300,- Kč bez DPH (24 5|6173,- Kč vč'
DPH). (11-0-0)
11/ Schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a fiľmou MATEX HK s.ľ.o. na akci
úpravy ZŠa
',Stavební
MS v Dolní Branné" a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. (11-0-0)
12l Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpoětuobce Dolní Bľanná na zajištění dopravní
obsluŽnosti veřejnou linkovou dopravou. (1 1-0-0)
13/ Smlouvu o budoucí smlouvě o ziizení věcného břemene a dohoda o umístěnístavby ě. IV-1220l9736lvBl1, akce ,'Dolní Branná knn pľo p.č. 610/1". (1l-0-0)
I4l Zakoupení vozidla Multicar M 26 od firmy AUTOSAS za cęîu865 000,- Kč bez DPH. (l1-0-0)
I5l Zakoupení kloubové pracovní plošiny IPK 14-3 od firmy INREKA PLOŠINYPLUS, S.r.o. Za
cenu 690 000,- Kč bez DPH. (11-0_0)
16l Zatazeniűzemi obce Dolní Bľanná do územípůsobnosti Místníakčnískupina Krkonoše, z.s. na
období 202I_2027. ( 1 1 -0-0)
77l YyÍazeníautocisterny CAS 24 Škodaz majetku obce. (1 1-0-0)
18/ Pľodej publikace
Branná prochtnka dějinami obce v údolíSovinky" zacenu 150,-Kč.
',Dolní
(1 1-0-0)
l9l Pţędloženénávrhy usnesení. (1l-0-0)

III.

UKLADA

|ll4l20 - Nabídnout a pľojednat možnost převodu autocisteľny CAS 24 jinému SDH.
2ll,4l20 - Možnost zakoupení pozemku p.p.č. 2125 od Státního pozemkovóho úřadu.
Dále body z mĺnulých zasedání: 2l13l20,4l|3l20,4ltll19,3l8l19,4l8l19,5l8l19,ll9ll9,2ll0ll9
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