
Výsledky pľoj ednání zastupitelstva
obce Dolní Bľanná na 35. zasedání konaném dne 06.05.2022

Zastupitelstvo obce

I. BER-E NA vĚ,DoMÍ
l/ Rozpočtové opatření č,.412022.
Żl Žâdostpana Jaroslava Knapa na pronájem nebytového pľostoľu v č,.p.256 s tím, Že obec
tento pľostor k pronáj mu zatím nenabízi.
3lZâměr na stavbu dětského hřiště na fotbalovém hřišti vedle garáže s tím' Že bude předloŽen
další návrh.
4l Zâměr na přestavbu spoľtovních kabin na fotbalovém hřišti s tím' Že zźtměr bude dále řešen.
5/ Statistiku intenzity dopľary a počet přestupků provozu voziđel na silnici IIl295 v obci
Dolní Bľanná.

II. SCHVALUJE
1/ Návľhovou komisi' ověřovatele zźlpisu a zapisovatelku. (9-0-0)

2l Programjednání se změnou. (9-0-0)

3l Zâměr na zakoupení nemovitostí stavební paľcely číslo 470, o ýměře 5Ż7 m2, zastavěnźl
plocha a nádvoří, jejíŽ součástí je stavba čísla popisného 182 v části obce Dolní Bľanná, jiná
stavba, stojící na pozemku p.č. st. 470, stavební paľcely č. 506, o výměře 3I m2, zastavěnâ
plocha a nádvoří, jejíŽ součástí je stavba bez čísla popĺsného, čísla evĺdenčního, jiná stavba,
stojící na pozemku p.č. st. 506, pozemkové parcely číslo 68711, o výměře 1353 mŻ, ostatní
plocha, spoľtoviště a ľekľeační plocha, pozemkové paľcely čís|o 747lt, o ýměře 869 m2,
ostatní plocha' j iná plocha, a pozemkové parcely číslo 7 49 , o ýměře 800 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, vše v katastľálním t;zemí Dolní Bľanná a v obci Dolní Bľanná, tyto nemovité věci
jsou zapsány ve veřejném SęZnamu' kteqfm je katastr nemovitostí, vedený Katastrálním
úřađem pro Královéhradecký kraj, Katastľálním pracovištěm Tľutnov na LV 18 za cenu
12 500 000 Kč. (9-0-0)
4/ Smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti mezi obcí Dolní Bľanná ,'Kupující" a koľporací
FRAST s.ľ.o. ',Pľodtxajíci" s 

podmĺnkami doplnění: 1) uvolnění kupní cęny z depozitu po
protokolárním předání dle kupní smlouvy vyplývající z bodu IV. písmeno b). 2) doplnit
vybavení nebo zda dostačuje pľotokol o předání. (9-0-0)
5/ Smlouvu o úschově mezi obcí Dolní Branná,,SloŽitel", koľporací FRAST s.r.o.

,,Příjemce" a JUDr. Ladislavem Procházkou ,,Schovatel" s podmínkou doplnění do bodu 5 a
to: Schovateli předloŽí originál výpisu z katastru nemovitostí SloŽitel. (9-0-0)
6/ Rozpočtové opatřeni č,. 512022 (9-0-0)
7l Żadostobce Horní Kalná o sjednání dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové zâkladĺi školy Dolní Branná. (9-0-0)
8l Żâdostobce Dolní Bľanná o sjednání dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové zźlkladní školy Horní Bľanná. (9-0-0)
9l Žadostobce Dolní Bľanná o sjednání dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové zźlkladní školy Vľchlabí. (9-0-0)
10/Veřejnopľávní smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu obce č. 81202Ż mezi obcí apanem
Lukášem Kôvářem, 

-' 

výše jednóľázové dotace činí 48 985 Kč. (9-0-0)
l l/ Veře.inoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 912022 mezi obcí a panęm
JanemIJ0rovem.-.ţVSe.leonoraZoVeooIaceclnloJ+/)Ńc.ĺY-U-Ul
12l Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace zrozpočtu obce č. I0l202Ż mezi obcí a panem
Marcelem Buchaľem, 

-, 

výše jeänorázové dotace činí 35 000 Kč. (Ö-o-ol



13l Přeŕazení Jednotky sboľu dobrovolných hasičů Dolní Branná z kategoľie JPo V do
kategoľie JPo III' (9-0-0)
14l Finanční daľ Spolku že|ezniční histoľie Martinice v Kľkonoších na projekt Krkonošské
želęzniěni víkendy ve ţši 10 000 Kč. (9-0-0)
15/ Finanční dar na podporu Linky bezpečí, Z.S.Ve Vyši 5 000 Kč. (9-0-0)
16l Cenu ývozu bioodpadu pľo podnikatele pro rok2022 ve výši 73 Kč vč. DPH/svoz. (9-0-
0)
17l Poskytnutí daľu Římskokatolické farnosti - děkanství Vrchlabí ve výši 415 000 Kč na
opravu střechy kostela sv. Jiří. (7-1-1)
l8/ Časoqý plán k provádění opatření Pľogramu zlepšení kvality ovzduší CZ05. (9-0-0)
19/ Smlouvu o poskytnutí sluŽeb letního kina s ťĺľmou Bonita Image Vľchlabí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. (9-0-0)
Ż0lYložęní finančních prostředků obce ve výši 10 mil. Kč na teľmínovaný vklad u Komeľční
banky na dobu 6 měsíců a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (9-0-0)

III. ZAMÍTÁ
ll Zâměľ obce na pronájem nebytoých prostoľ v č,'p.256

IV. UKLADA
1l35l22 Pľojednat doplnění Smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti a smlouvu o

úschově.

Zodpovidtt: starosta

Termín: příští zasedání
2l35l22 Předložit návľhy pravidel na pľodej stavebních paľcel v lokalitě Jiźní.

Zoďpovíďźl: celé ZO
Termín: 30'06.20Ż2

3l35l22 Předložit další návľhy na dětské hřiště

Body z minulých zaseđtlni
3 133 122, 4133 122, 1 125 l2r, 2128121.

Jiľánek Josef ml. V.r

místostarosta
Čvančara Libor v.ľ.

staľosta


