
Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 39. zasedání konaném dne 19.09.2022 

Zastupitelstvo obce 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Rozpočtové opatření č. 9/2022. 

 

II. SCHVALUJE 

1/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (10-0-0) 

2/ Program jednání. (10-0-0)  

3/ Nabídku projektových prací Ing. Martina Havlíčka, Luční 518, Vrchlabí 3 na stavební úpravy 

fotbalových kabin za cenu 278 930 Kč bez DPH a uzavřít s Ing. Martinem Havlíčkem smlouvu 

o dílo. (10-0-0) 
4/ Nabídku projektových prací Ing. Hynka Stiehla, Projektová činnost v investiční výstavbě, 

Slepá 308, Trutnov na opravu mostu mezi p.p.č. 1734 a p.p.č. 1757/2 za cenu 122 000 Kč bez 

DPH, 147 620 včetně DPH a uzavřít s Ing. Hynek Stiehl smlouvu o dílo. (10-0-0) 
5/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění propagace v oblasti cestovního ruchu mezi obcí Dolní 

Branná a Krkonoše – svazek měst a obcí. (10-0-0) 

6/ Změnu stanov Svazku obcí Horní Labe a Dodatek č. 3 ke stanovám DOBROVOLNÉHO 

SVAZKU OBCÍ HORNÍ LABE. (10-0-0) 

7/ Na stavbě „Plot a chodník na západní straně MŠ“ přípočet více prací ve výši 173 804 Kč 

bez DPH a odpočet méně prací ve výši 57 308 Kč bez DPH předložený firmou Kampa – 

Marynka. (9-0-1)  

8/ Na stavbě „Dětské hřiště SOKOL Dolní Branná“ přípočet více prací ve výši 401 984 Kč 

bez DPH a odpočet méně prací ve výši 103 089 Kč bez DPH předložený firmou Kampa – 

Marynka.  (6-3-1)  

 

III. OVĚŘUJE 

1/ Zastupitelstvo obce Dolní Branná ověřilo na základě přezkoumání pořizovatele provedeného 

dle ust. § 53 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, že návrh změny územního plánu není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se 

stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. (8-0-2) 

 

IV. VYDÁVÁ 

1/ Vydává změnu č. 3 územního plánu Dolní Branná. (10-0-0) 

 

V. UKLÁDÁ 

1/39/22 – dle bodu II/3 podepsat smlouvu o dílo. 

Zodpovídá: starosta 

2/39/22 – dle bodu II/4 podepsat smlouvu o dílo. 

Zodpovídá: starosta 

 

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

         Jiránek Josef ml.  v.r.                                                               Čvančara Libor v.r. 

           místostarosta                                                                                   starosta 



 


