
Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 2. zasedání konaném dne 30. 11. 2022 

Zastupitelstvo obce 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Rozpočtové opatření č. 10/2022 

2/ Výroční zprávu ZŠ a MŠ Dolní Branná za školní rok 2021/2022 

3/ Rozpis připravovaného návrhu rozpočtu obce pro rok 2023  

4/ Informaci o rekonstrukce obecního motorestu Na Kovárně 

5/ Žádosti o dotace a dary do rozpočtu 2023 

 

II. SCHVALUJE 

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

2/ Program jednání s doplněním bodu č. 1 Smlouvy o energiích pro obec a přesunutím bodu 

Příprava rozpočtu před bod Různé. (11-0-0)  

3/ Udělení plné moci p. Sotolářovi, zástupci společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. pro 

následující: 

a) Výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu s Pražskou 

plynárenskou k 31. 12. 2022.  

b) K projednání návrhu smlouvy o sdružených dodávkách energií s novým dodavatelem 

EP Energy Trading, a.s. a předložení návrhu smlouvy obci. (11-0-0) 

4/ Rozpočtové opatření č. 11/2022. (11-0-0) 

5/ Členy kontrolního výboru Ing. Michala Havlíčka a Vladislava Machačku. (10-0-1) 

6/ Členy finančního výboru Zdeňka Koubu a Janu Petříkovou. (11-0-0) 

7/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM220421 mezi obcí (jako oprávněný) a Povodí 

Labe s.p. (jako povinný) na pozemkové parcele p.p.č. 766/3 ve výši 4 400 Kč. (11-0-0) 

8/ Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro akci: „Dolní Branná – stavební 

úpravy fotbalových kabin“ mezi obcí a projektantem Ing. Martinem Havlíčkem. (10-0-1) 

9/ Kupní smlouvu o dodávkách tisku mezi obcí (kupující) a První novinovou společností a.s. 

(prodávající). (11-0-0) 

10/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 11/2022 mezi obcí a 

žadatelem p. Braunsteinem Jaroslavem, výše jednorázové dotace činí 74 515 Kč. (11-0-0) 

11/ Vložení finančních prostředků obce ve výši 10 mil. Kč na termínovaný vklad u Komerční 

banky, a.s. na dobu 6 měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (11-0-0) 

 

III. UKLÁDÁ 

1/2/22 Předložit návrh investičních a projektových prací ve volebním období 2022 – 2026. 

            Termín: příští ZO 

          Zodpovídá: všichni zastupitelé 

2/2/22 navrhnout podmínky na prodej obecních pozemků v lokalitě Jižní.  

          Termín: příští ZO 

           Zodpovídá: všichni zastupitelé 

3/2/22 Provést kontrolu dotací a darů poskytnutých v minulých letech. 

            Termín: 31. 1. 2023 

            Zodpovídá: kontrolní a finanční výbor 

                                                             

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

         Libor Čvančara                                                                            Josef Jiránek 

           místostarosta                                                                                   starosta 

 


