Výsledky projednání zastupitelstva
obce Dolní Branná na 3. zasedání konaném dne 19. 12. 2018
Zastupitelstvo obce
I. BERE NA VĚDOMÍ
1/kolaudační souhlas s využíváním stavby č.p.75(hasičská zbrojnice) a vyúčtování s
poskytovatelem dotace - Královéhradecký kraj.
2/ informace o změnách v katastru nemovitostí a s tím souvisejícím daňovým přiznáním.
3/ ústní žádost majitelů pozemků - zemědělců na případné upozornění od občanů na poškozování a
rozjíždění zemědělských pozemků.
II. SCHVALUJE
1/ návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku (11-0-0).
2/ program jednání (11-0-0).
3/ Rozpočet obce Dolní Branná na rok 2019 jako schodkový:
- celkové příjmy ve výši 20 596 300,- Kč,
- celkové výdaje ve výši 58 943 318,- Kč,
- financování ve výši 38 347 018,- Kč.
Rozpočet se schvaluje dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn na úřední desce, s těmito
doplněními: paragraf 6402 - navýšení o vratku volby do Zastupitelstva obce o 7 680,- Kč
celkem 15 840,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 takto:
- Krkonoše svazek měst a obcí, IČO 70157898 ve výši 4 437,- Kč,
- Svazek obcí Horní Labe, IČO 71169431 ve výši 32 625,- Kč,
- Základní škola a mateřská škola Dolní Branná, IČO 70985707 ve výši 1 200 000,- Kč,
- finanční dar pro žáka 1. třídy ve výši 1 000,- Kč s trvalým bydlištěm v Dolní Branné a ve výši
2 000,- Kč z jiné obce,
- Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Branná, z.s., IČO 60154276 ve výši 50 000,- Kč,
- Myslivecký spolek SOVINEC, IČO 45597987 ve výši 15 000,- Kč,
- Lyžařský spolek při Základní a mateřské škole, IČO 02442515 ve výši 30 000,- Kč,
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., IČO 71001115 ve výši 12 000,- Kč,
- Klub důchodců býv. St. Statku Lánov, IČO 22848011 ve výši 2 000,- Kč,
- Oblastní charita Trutnov, IČO 43465439 ve výši 6 446,- Kč,
- Sbor dobrovolných hasičů Dolní Branná, IČO 65715659 ve výši 40 000,- Kč,
- Centrum psychologické podpory, Horní Lánov, IČO 03359344 ve výši 6 000,- Kč,
- Farní charita Dvůr Králové, IČO 43464637 ve výši 2 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotace a uzavření
darovacích smluv s příjemci darů. /11-0-0/
4/ střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2020, 2021 a 2022. /11-0-0/
5/ čerpání rezervního fondu Základní a Mateřské školy Dolní Branná. /11-0-0/
6/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce domu č.p. 1 Dolní Branná I. etapa"s přílohou mezi
obcí Dolní Branná a Kampa - Marynka s.r.o. /9-0-2/
7/ přílohu s ceníkem ke Smlouvě o zajištění sběru, svozu, využití, a odstranění komunálního odpadu
se Severočeskými komunálními službami s.r.o. /11-0-0/
8/ Smlouvu o pořízení a poskytnutí reprodukcí archiválií s Kanceláří prezidenta republiky. /11-0-0/
9/ přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje ve výši 12 000,- Kč pro Základní školu a
Mateřskou školu Dolní Branná za úspěšnou účast v žákovské soutěži v rámci projektu Kraje pro
bezpečný internet v roce 2018./11-0-0/
10/ členy finančního výboru Zdeňka Koubu a Janu Petříkovou. /10-0-1/

III. UKLÁDÁ
1/3/2018 - Doložit čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Dolní Branná.
2/3/2018 - Vypracovat přehled projektových prací a připravit rozpočty prací v roce 2019 na
rekonstrukci domu č.p. 1.
...........................................
Jiránek Josef ml. v.r.
místostarosta

....................................................
Čvančara Libor v.r.
starosta

