
                  Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 24. zasedání konaném dne 29.04.2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Informace k probíhajícímu výběrovému řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ 

Dolní Branná. 

2/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se Stavební společností Hostinné na rekonstrukci č.p.1 s tím, 

že projednán bude z důvodu pozdního doručení na příštím zasedání. 

3/ Žádost manželů Hrubých č.p. 345 na přeložku vodovodního řadu na p.p.č. 688/11 s tím, že 

bude provedeno místní šetření. 

4/ Vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dolní Branná“ 

5/ Informace po provedeném místním šetření na obecním pozemku p.p.č. 2703 k č.p. 394 (p. 

Erben) 

 

II. SCHVALUJE 

1/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (11-0-0) 

2/ Program jednání – doplnění bodu – Dodatek č. 1 k č.p. 1. (11-0-0)  

3/ Rozpočtové opatření č. 5/2021. (11-0-0) 

4/ Vícepráce ve výši 869 909,45 Kč bez DPH na akci „ZŠ a MŠ v Dolní Branné – stavební 

úpravy“. (11-0-0) 

5/ Prodloužení termínu rekonstrukce č.p. 1 do 31.05.2021. (11-0-0) 

6/ Cenovou nabídku od firmy Colmex na workoutovou sestavu Kentucky na volnočasové a 

pétanque hřiště.  (11-0-0) 

7/Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 8/2021 mezi obcí a panem 

Romanem Zadinou, Dolní Branná 356, výše jednorázové dotace činí 35 000,- Kč.  (11-0-0) 

8/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 9/2021 mezi obcí a panem 

Janem Fryntou, Dolní Branná 271, výše jednorázové dotace činí 35 000,- Kč. (11-0-0) 

9/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 10/2021 mezi obcí a paní 

Danou Hrubou, Dolní Branná 381, výše jednorázové dotace činí 35 000,- Kč. (11-0-0) 

10/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 11/2021 mezi obcí a panem 

Tomášem Jebavým, Dolní Branná 286, výše jednorázové dotace činí 35 000,- Kč. (10-0-1) 

11/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 12/2021 mezi obcí a panem 

Evženem Hrubým, Dolní Branná 416, výše jednorázové dotace činí 35 000,- Kč.  (11-0-0) 

12/ Žádost pana Martina Daška na umístění stanoviště včel na obecním pozemku p.p.č. 2320 

s tím, že budou sděleny podmínky k umístění. (11-0-0) 

13/ Předložené návrhy usnesení. (11-0-0) 

 

III. UKLÁDÁ 

1/21/21 Provést místní šetření na přeložku vodovodu na p.p.č. 688/11 

zodpovídá: starosta 

 

2/24/21 Podepsat kupní smlouvu s firmou Naodpad s.r.o. Hronov na dodávku nádob na 

separovaný odpad. 

zodpovídá: starosta 

 

Dále body z minulých zasedání: 1/23/21, 3/22/21, 4/22/21, 1/20/20 

                                                    

 



...........................................                                                        .................................................... 

         Jiránek Josef ml.                                                                            Čvančara Libor 

           místostarosta                                                                                    


