Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Bľanná na26. zasedání konaném dne 09.06.2021

Zastupitelstvo obce
I. BERE NA vĚDoMÍ
l/ Nabídku Komeľčnĺbanky na moŽnost investování finančníchpľostředků obce'
2l Informaci k budoucí Směnné smlouvě s TJ Sokol Dolní Bľanná doplněna o rozšířenío
předkupní pľávo a výhľady právazpétné koupě, o právo zcizeni azatiženi aprźwo užiti avyužiti
spoľtoviště a informaci o zađtniznaleckého posudku na směnované pozemky.

II.

SCHVALUJE

1/ Návľhovou komisi, ověřovatele ztlpisu a zapisovatelku. (8-0_0)
2l Programjednání. (8-0-0)
3/ nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištěníčlenůJSDH obce na uraz, smrt a invaliditu.
(e-0-0)
4/ Přidělení veřejné zakâzky,,oprava budovy objektu ZŠa MŠDohí Bľanna" firmě Tobos S.ľ.o.
StaľéHradiště za cenu 1 052 590,43 včetně DPH a pověřuje staľostu k podepsání smlouvy o dílo.
(e-0-0)
5/ Přidělení veřejné zakâzky na dodávku Expozice m]Jzea č.p' 1 ťrrmě NK Design zacenu|
2316932Kč, vč. DPH. (9-0-0)
6/ Rozpočtovéopatřeni č,. 61202I.(9-0-0)
]l Zëměr na směnu pozemků část p.p.č. 146212 o výměře 7335 m2 z majetku obce do majetku TJ
Sokol Dolní Branná a pozemků p.p.č. |47217 - ostatní plocha o výměře 2046 m2, p.p.č. 850/1 _
ostatní plocha o ýměře I33O mz,p.p.č. 84412_ ostatní plocha o ýměře 3Ţ3 mz,p.p.č. l843l]
ostatní plocha o výměře 86 m2' p.p.č:.2436 - tľvalý travní poľost o výměře 262 mŻ celková
výměra 4037 m2 z majetku TJ Sokol Dolní Bľanná do majetku obce. (9-0-0)
8/ Dodatek č. 10 ke Smlouvě o zajištěníslužeb pro Českou poštu, s.p č. 20l6110839. (9-0-0)
9l ČIenaškolskérady zaobec pana ZďeřlkaKoubu. (8-0-1)
10/ Úplatné nabytí (koupi) pozemku p.p. č. I23l3 v k. ú. Dolní Bľanná, kteý byl nazálk|adě
geometrického plánu č,.999-22212013 oddělen zpozemku p. p. č. I23l1 v k. ú. Dolní Branná, od
manŽelů oty Kobera a Mileny Koberové zakupni cenu 500,- Kč a zrušení věcného břemene
uživëtnía oprav studny a vodovodní přípojky od studny umístěnéna pozemku p. p. č:. I23l1 v k.
ú. Dolní Bľanná, zŕizeného ve pľospěchZďeřky Ciglové. (9-0-0)
l1l Úplatné nabytí (koupi) pozemku p. p' č. DIl4 v k. ú. Dolní Bľanná, kteqŕ byl ĺa zâklaďě
geometľického plánu č,.999-22212013 oddělen z pozemku p. p' č. IŻIlI v k. ú. Dolní Bľanná' od
Ely Dvořáčkové (id.Il2) a Renaty Manseľové(id.Il2) za celkovou kupní cenu 700,- Kč. (9-0-0)
I2l Uplatné nabytí (koupi) pozemku p. p' č. 2780 v k. ú. Dolní Branná, kteľý byl nazâk|adě
geometrického plánu č,.999-22212013 oddělen zpozemku st. p. č. 56 v k. ú. Dolní Branná' od
Milana Kloboučka za kupní cenu 1 900,- Kč. (9-0-0)
13/ Úplatné nabytí (koupi) pozemku p.p. č. II3l3 v k. ú' Dolní Bľanná, kteľy byl nazźtklađě
geometľického plánu č,. 999-22212013 odděl eîz pozęmku p. p. č. 1 13/1 v k. ú. Dolní Bľanná, od
Ivy Mejsnarové zakupní cenu l00'- Kč. (9-0-0)
14l Uplatné nabytí (koupi) pozemku p. p. č. 2178 v k. ú. Dolní Bľanná, kteľý byl nazâkladě
geometrického planu č.999-22Ż12013 oddělen z pozemku st. p. č. 257 v k. ú. Dolní Branná, od
Maľcely BaŽantové (id. 1/6), Jany Skálové (id. I16), Jana Šíľa(id. lll2), Jiřího Šíra(id. 112) a
(id. 1l12) za celkovou kupní cenu 500'- Kč. (9-0-0)
Veroniky Šĺľové
15/ Uplatné nabytí (koupi) pozemku p.p.č. 12612 v k. ú. Dolní Branná, kteľý byl vytvořen zdílu
,,a" pozemku st. p. č. 52 a z đíluo'e" pozemku p. p. č,. 126, to vše v k. ú. Dolní Branná, tak, jak je
tento předmět koupě vyznačen v geometrickém plánu č,.999-22212013, od Milana Votočka za

-

kupní cenu 300,- Kč. (9-0-0)
16l Uplatné nabytí (koupi) pozemku p. p. č. 2777 v k. ú. Dolní Branná, kteľý byl vytvořen z đílu
,,b" pozemku st. p' ě. 69 a z đílu,,ţ,h" pozemku p. p. č. |99l1, to vše v k. ú. Dolní Bľanná' tak,
jak je tento předmět koupě vyznač,en v geometrickém plánu č).999-22212073, od Elišky
Vejnaľové za kupní cenu2 400'- Kč. (9-0-0)
17l Smlouvu o poskytnutí sluŽeb letního kina s ťtľmou BONITA IMAGE o.s. Vľchlabí. (9-0-0)
18/ zakoup eni zahradní chaty
ke spoľtovnímu hřišti u zŠvŠna p.p.č. 688/1. (9-0-0)
',Toľkel"
I9l poÍízeníkompletního opláštění venkovní teľasy u kabin na fotbalovém hřišti dle nabídky
firmy TEXson s.r.o. (9-0-0)
Ż0l PŤędloženénávrhy usnesení. (9-0-0)

III.

UKLADA

I12612l

- Předložit doplněné nebo ľozšířenézadâni

na expozici 'qfstavních exponátů v č.p. 1
Zodpovidtl: staľosta

212612l _ Pľojednat ľeklamaci dodaných garáži ve sběľnémdvoře.
Zo dpov idtl: mí stostaro sta
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