
Výsledky pľoj ednání zastupĺtelstva
obce Dolní Bľanná na 36. zasedání konaném dne 30.05.2022

Zastupitelstvo obce
I. BERE NA VĚDOMÍ
l/ Cenovou nabídku na úpľavu tenisových kurtů.
2/ Inspekěni zprttvuzŠ a MŠ Dolní Bľanná'
3/ Nabídku neziskové organizace Textilní banka.cz na spolupľáci při sběru ošacení

II. SCHVALUJE
1/ Návľhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku' (8-0-0)
2lProgramjednání se doplněním bodu ě. 12. (8_0-0)

3/ Rozpočtové opatření č,, 6lŻ022. (8-0-0)
4/ Smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti mezi obcí Dolní Bľanná 

',kupující" 
a koľporací

FRAST s.ľ.o. 
',prodźwajici" 

ve znění ze dne28.05.2022. (8-0-0)
5/ Smlouvu o úschově mezi obcí Dolní Branná,'sloŽitel", korporací FRAST s.r.o. ,,příjemce" a
JUDr. Ladislavem Procházkou,,schovatel" ve zněni ze dne 28.05.2022. (8-0-0)
6/ Vypsat dvě qýběľovâtízeni na stavby v obci a sloučit akce: první výběrové iizení (a + b),
dľuhé výběrové Ťízeni (c + d + e) a v každém oslovit minimálně 3 dodavatele.
a) Dětské hřiště SoKoL Dolní Branná
b) Plot a chodník nazápadní straně budovy MŠ
c) Rekonstrukce obecní komunikace na p.p.č. 1826
d) Rekonstrukce obecní komunikace na p.p.č. 172612
e) Rekonstľukce obęcní komunikace na p.p.č. 175712. (8-0-0)
7l Záměr na přípravu pľojektové dokumentace na přestavbu sportovních kabin na hřišti TJ Sokol.
(7-0-1)
8/ Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Horní Kalná. (8-0-0)
9/ Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s Městem Vrchlabí. (8-0-0)
10/ Předfinancování pľojektu ZŠ a MŠ Dohí Branná _ zaÍizení na r,ybavení vnitřní a venkovní
multifunkční učebny v ZŠ avĺŠ oolní Branná ve ýši 1 500 000 Kč' z toho částku 873 I47,4O
Kč jako neinvestiční příspěvek a částku 626 852,60 Kč jako investiění příspěvek. Příspěvek bude
poskytnut jednoľázově s vypořádáním. Vypořâdani a vľácení peněz, které v rámci pľojektu byly
profinancovâny zEvropské unie, ZŠ a MŠ převede do l5-ti dnů đo přijetí zźlvěrečné platby
z prostředků EU. (8_0-0)
11/ Darovací smlouvu Římskokatolickó faľnosti - děkanství Vrchlabí na finanční daľ ve qýši
415 000 Kč, zaúčelem opravy střechy kostela sv. Jiří. (8-0-0)
12l Komisi na vyhodnocení nabídek dle bodu 1116 ve sloŽení Čvančara Liboľ' Jiľánek Joseţ
Řondíková Martina. (8-0_0)

III. UKLÁDÁ
1136122 - Podepsat Smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti a Smlouvu o úschově dle bodů II/4
aIIl5.

Zodpovidtl: staľosta

Tęľmín: ihned

2136122 _ Zadat přípravu pľojektové dokumentace na přestavbu spoľtovních kabin na hřišti TJ
Sokol.



3ĺ36122 _ Pľojednat nabídku na spolupľáci s Textilní bankou.cz.

Body z minulých zasedální:

2l3 5 l22' 3 l33 l22, 4133 l22, l lŻ5 l2I, 2l28l2I

Jiľánek J
místostaľosta

Zodpovidét: Havlíček
Termín: 30.06.2022

Zodpovidźl: staľosta

Teľmín: 30.06.2022

l,ttu

Čvančaľa Libor
staľosta


