Výsledky pľoj ednání zastupitelstva

obce Dolní Bľanná na23. zasedání konaném dne 16.04.2021

Zastupĺtelstvo obce
I.

BERE NA VĚDoMÍ

l/ Rozpočtovéopatření č,.3l202I.
Nabídku firmy YD Capital na investování finančníchprostřędků obce.
3/ Dopis paní Tauchmanové č.p.2l3 na vyjasnění hĺanice pozemku p.p.č,. 66414.
4l ŻâdostTJ Sokol Dolní Bľanná na stavební úpravy zpevněné plochy u fotbalového hřiště.
5/ Nabídku na spolupľáci s Českou poštou v ľámci progľamu PoŠtaPartner.
6l Żádosti občanův rámci pľogľamu ,,Čištěníodpadních vod u domovních objektů" s tím, že
budou posuzovány ustanovenou komisí.
7l Zprćlvuo činnosti Policie ČRv obci Dolní Bľanná zarok2O2O.
8l Zprćxu o výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok2020.
9lŻadost o poskytnutí finančníchpľostředků pľo Diakonii ČCE a Linku bezpeči s tím, Že budou
posouzeny na příštímzasedáni.
2/

II.

SCHVALUJE

1i Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu azapisovatelku. (l1-0-0)
2l Programjednání (1 1 -0-0)
3/ Rozpočtovéopatřeni č,. 412021. (11-0-0)
4lUč,etni zâvěrku včetně výsledku hospodaření obce Dolní Bľanná zaűčętni období 2020
sestavenou ke dni 3I.|2.20Ż0. Hospodářský výsledek obce zarok2020 ěini 11 058 509,39 Kč.
(1 1 -0-0)
5l lJč,etni zźlvěrkupříspěvkové organizacę Základní škola a mateřská škola za účetníobdobí
2020 sestavenou ke dni 31 .IŻ.2020. (1l-0-0)
6/ Uděluje souhlas s celoročnímhospodařęním obce a schvaluje zźtvěreěný účetobce zarok2020
bezýhrad. (1l-0-0)
7l Yitěrnou nabídku na dodávku nádob na sepaľovaný odpad - firmu Naodpad s.r.o., Nádľažní
158' 549 31 Hľonov, IČ 0582Ż7Ż6 zacenu 1 O42 875,- Kč bez DPH. (11-0-0)
8/ Vypsání qýběrového řízeni na dodávku,,Expozice muzea č.p. 1" a oslovení firem: Truhlářství
Lembeľk - Ladislav Lembeľk IČ:27494926' Remy Design František Polesný IČŻ7263045, NK
Design Milan Kolda IČ: 288185 47. (I1-0-0)
9/ Smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu obce na zajištěnídopľavní obslužnosti veřejnou
linkovou dopľavou. (1l-0-0)
10l Zaměr na pľodej části pozemku 12I2l2 o ţměře 36 m2 v kat. uzemí Dolní Branná. (1l-0-0)
11/ Cenovou nabídku nazpracování projektové dokumentace a inŽenýrské činnosti od ťrľmy
TENEţ spol. s ľ.o., Hoľská ó4' Trutnov 1,IČ:63220385 zacenu225 000,- Kč bez DPH.(I1-0-0)
I2l Ztměr na poskytnutí finančníhodaru ve výši 400 000,- Kč na opľavu střechy kostela sv. Jiří
s tím' že částka bude římskokatolické farnosti děkanství Vrchlabí převedena pÍi zahźĺjeni
stavebních pľací. (1 0-1 -0)
13/ Dohodu o ýběru poplatků a předání dokladů se Seveľočeskýmikomunálními službami.
(l l-0-0)
14l Dohodu o ýběru poplatků a předání dokladů s Maľius Pedeľsen a.s. (l1-0-0)
15/ Převod zálohoqých finančníchprostředků zrozpočtuobce na účetZŠa MŠjednotâzovou
částkou ve výši 400 000,- Kč, za období květen _ Sľpen 202l. (1 1-0-0)
16/ Rekonstľukci sociálního zaÍízeniv budově ZŠa MŠa ukládá Ztkladni a mateřské škole
zahźĄit vyběrové Ťizení na dodavatele stavby. (11-0-0)
17l Nominaci zástupce obce Josefa Jiránka ml. (náhradník Liboľ Čvančaľa)do ţběľovéhořízení
dle bodu č. II/16. (9-0-2)
18/ Komisi na posuzovâní žádosti v dotačnímpľogramu ,,Čištěníodpadních vod u domovních
objektů" ve sloŽení Libor Čvančara,Josef Jiľánek ml., ZdeněkKouba, Maľtin Babič' Michal

Havlíčeks tím, žę mtĺžekomise učinit ľozhodnutí v minimálním složení3 členů.(11-0-0)
19l Pţedloženénávrhy usnesení (1 1-0-0)

III.

UKLÁDÁ

1l23l2l projednat možnost investování ťrnančníchpľostředků obce
Zo dpov ida:
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2l23l21zĄistit vyklizení materiálu z obecního pozemku (cesty) p.p.č. 664122 u č.p. 2l5
Teľmín:příštízasedání
Zoďpoviđtl: staľosta

3ĺ23l2t předloŽit vyúčtovánístavby ZŠa MŠvčetně víceprací
Termín: příštízasedání
Zodpovídźl:staľosta

Dále body z minulých zasedtní 3 l22l2l, 4l22l2l, l l20l20
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