
Výsledky pľojednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na25, zasedání konaném dne 17.05.2021

Zastupitelstvo obce

I. BERE NA vňDoMÍ
1/ Návľh na restaurovttní a rozpočet opľavy památky -Boží muka u č.p.124 s tím, Že objekt je na
Seznamu kulturních památek a je nutno zźtležitost projednat s památkáři.
2lKalkulaci cen pro vodné a stočné zaka|endtlţní rok 2020 a dosaŽené skutečnosti v témŽe roce
3/ Informaci o jednání na MěÚ Vľchlabí týkající se plnění opatření pľo omezení emisí ze
spalovacích stacionárních zdrojů přeđloŽené ĺlŻp.

II. SCHVALUJE
1 / Návľhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisov atelku. ( 1 1 -0-0)
2l Pľogramjednání. ( 1 1 _0-0)

3/ Vypsat r,yběrové Íizeĺi na opľavu ZŠ a MŠ Dolní Bľanná. (10-0-1)
4/ oslovit dle bodu IIl3 dodavatele stavby: ToBoS s.ľ.o.' GRIFMONT CZ s.r.o., STAVO
KAMENÍK s.ľ.o. (1 0-0-1 )
5/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Dolní Bľanná a zadavate\em Stavební společnost
s.r.o. Hostinnéze dne 15.I0.2020' (8-0-3)
6l Zrušení bodu IIl5 v usnesení z21. Zo ze đne 26.0I.202|. (11-0-0)
7lKupni smlouvu č. E6l7-5-508012020 mezi obcí Dolní Bľanná a Správou železnic, s.o. o
pľodeji p.p.č' I2Ţ2l2 v k.ú. Dolní Branná. (11-0-0)
8l Veřejnopľávnĺ smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu obce č. I312O2I mezi obci a I

,výšejednoľáżovédotaceěini47375,-Kč,.(1l-0-0'-
9lPro příspěvkovou oľganizaciZŠ a MŠ Dolní Bľanná svěření majetku (gastrotechnologie ve
školní kuchyni) ve qýši l 38l 033,80 Kč do uživtĺni. (11-0-0)
10/ Přędložené návrhy usnesení. (1 1-0-0)

III. ZAMITA
Il Żâďost o poskytnutí pľostoľu lyžařského aľeálu na Bakově za úěelem
hudební pľodukce.

IV. UKLADA
1lŻ5l2l - Jednat s památkáři o návľhu na ľestauľováni pamźúky _ BoŽí Muka u čp. IŻ4

Zodpovídźt: staľosta

2l2sl2l - sjednat dohodu o přeloŽce veřejného vodovodu na p.p.č. 688/1I mezi obcí a p. Hľubým
č,'p.345. Zodpovídtĺ: místostaľosta

Dále body z minulých zasedźlní: Żl24 l2l, 1 l23 l21, 3 l22l21, 4 l22lŻI, l l20 l20

Jiľánek Josef ml
místostaľosta

Čvančaľa Liboľ
starosta


