
Výsledky pľoj ednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na 5. zasedání konaném dne 26.2.2019

Zastupitelstvo obce

I. BERE NAVEDOMÍ
Il Žádosto pořízení závory podanou panem Ladislavem Noskem.

II. SCHVALUJE
1/ Návrhovou komisi, ověřovatelę zápisu a zapisovatelku (7-0-0).
2l Programjednání (7-0-0).-
3/ Smlouvu o právu provést stavbu č:. |ll9lChođniWIIIl}954 mezi CooP Dvůr Kľálové nad Labem'
dľuŽstvo' se sídlem LegionářskźL303I, Dvůľ Kľálové n. L.,
IČ 00032204 a obcí Dolní Bľanná na p.p.č. st.I24l2, l4II a l4l4l1 v katastľálním území Dolní
Bľanná.(7-0-0)
4/ Smlouvu o právu provést stavbu č,.2l19lChodniWIIll2954 mezi Radoslavem Klinerem st.' Jiřnou
Klinerovou a Radoslavem Klineľem ml. a obcí Dolní Branná na p'p.č. st.23I v katastľálním'Území
Dolní Bľanná.(7-0-0)
5/ Smlouvu o pľávu pľovést stavbu č:.3lI9lChodniWIIIlZ954 mezi Radoslavem Klinerem st., Jiřnou
Klineľovou a Radoslavem Klineľem ml. a obcí Dolní Bľanná na p.p.č. I4I7|II a I4I7l14 v
katastrálním uzemí Dolní Branná. (7-0-0)
6/ Smlouvu o pľávu pľovést stavbu č,. 4lIglChodníWIIIlZ9S  mezi Jaľoslavem Vackem a Jiřinou
Vackovou a obcí Dolní Branná na p.p.č. st.269 v katastrálním uzemi Dolní Bľanná. (7-0-0)
7/ Smlouvu o pľávu pľovést stavbu č,.5lI9lChodnílďIII/2954 męzi Miletou, a.s., IČ 45534403, se

sídlem Husova 734, Hotice a obcí Dolní Bľanná na p. p. č,. l4I7ll8 v katastrálním uzemi Dolní
Branná. (7-0-0)
8/ Smlouvu o právu provést stavbu č:. 6l|9lChodniUIIIl2954 mezi Ing. Milošem Novotným a obcí
Dolní Branná na p.p.č. I472l4 v katastrálnimuzęmí Dolní Bľanná. (7-0-0)
9/ Smlouvu o pľávu pľovést stavbu č:.7lL9lChodníWIIIl}954 mezi Vladislavem Babičem a obcí Dolní
Branná na p.p.č. I 53 5 12 a | 53 5 13 v katastrálnim uzemí Dolní Branná. (7-0-0)
10/ Smlouvu o pľávu pľovést stavbu č,.ţlI9lChodniWIIIl2954 mezi Františkem Marynkou a obcí
Dolní Branná na p.p.č. 1 53 5 l 5 v katastľálním uzemi Dolní Branná. (7-0-0)
11/ Smlouvu o právu pľovést stavbu č,. 9lI9lChodníWIIIl295  mezi Františkem Jiránkem, Miluší
Jiľánkovou a obcí Dolní Bľanná na p.p.č. 146712 v katastrálnimuzemi Dolní Bľanná. (7-0-0)
I2l poţizení platebního teľminálu KBSmartPay (Komeľční banka a.s.) na 3 měsíce a pověřuje staľostu
k podepsání obj ednávkového formuláře. (7-0-0)
I3l poÍizení knihobudky. (7-0-0)
14l nominaci panaAleše Suka na udělení pamětní medaile hejtmanem Kľálovéhradeckého kľaje.
(7-0-0)
15/ nominaci pana Jaroslava Vacka na udělení pamětní medaile hejtmanem Kľálovéhĺadeckého kľaje.
(7-0-0)
16/ nominaci pana Josefa Lukeše na udělení pamětní medaile hejtmanem Královéhĺadeckého kraje.
(7-0-0)
17l Smlouvu o poskytnutí softwarových, hardwarových a gľafických sluŽeb mezi poskytovatelem
Petľem Holmanem' Horní Bľanná 418, IČ T586234 a objednavatelem obcí Dolní Bľanná. (7-0-0)
18/ předloŽené návrhy usnesení. (7-0-0).

III. ZAMÍTÁ
1/ nabídku QCM, S.ľ.o. na rozšíření funkcí pľofilu zadavate|e na Poĺtálu pro vhodné uveřejnění -
balíček PREMIUM ZADAVATEL za pořizovací cenu 6 000,- Kč bez DPH za rok. (7-0-0)
Iv. UKLÁDÁ



z mĺnulých zasedání:
3t4t2019 - Żadosto odkoupení p.p.č. 166814 - pľovést místní šetření' Termín: 30. 4.20tg
514l20l9 - Zjistit počet přepravených cestujících na autobusových linkách dle smlouvy s

Kľálovéhĺadeckým kľaj em.
61412019 - Jednat s Městem Vľchlabí o možnosti autobusové dopľavy

na linkách Dolní Bľanná - Vrchlabí.
2t38tl8 - Pľojednat s Dopľavním inspektoľátem Policie ČR možnost umístění zaţizenina zpomalení

provozu na silnici IIlŻ95.
2l3l20t8 -Vypľacovat přehled projektových pľací a připravit ľozpočty prací v roce 2019 na

rekonstľukci domu č.p. 1.

Jiránek Josef ml.
místostarosta

Cvančaľa Libor
starosta


