
 

 

                        Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 33. zasedání konaném dne 22.02.2022 

 

Zastupitelstvo obce 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Zprávu o činnosti Policie ČR v obci Dolní Branná za rok 2021 

2/ Žádost o změnu územního plánu 

3/ Prosbu o finanční dar 

4/ Informaci, že proběhne jednání s Povodím Labe a zástupcem dotační firmy panem 

Kousalem, na kterém bude projednána regulace potoka 

 

II. SCHVALUJE 

1/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (10-0-0) 

2/ Program jednání. (10-0-0)  

3/ Rozpočtové opatření č. 2/2022. (10-0-0) 

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje provedení oddělení části pozemku č. 1472/7 určeného k 

následné směně. (9-0-1) 

5/ Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Dolní 

Branná a panem Vl.Babičem st.  na směnu pozemku odděleného z pozemku p.č. 1472/7  o 

výměře 295,42 m2 ve vlastnictví obce Dolní Branná za části pozemků p.č. 1535/3 o výměře 

41 m2 a p.p.č. 1535/2 o výměře 9m2 p. Babiče Vl.st.  určeného k výstavbě chodníku na 

základě záborového elaborátu projektu chodníku pro pěší podél silnice III/2954 od společnosti 

TENET s.r.o. ze dne 07/2018 (9-0-1). 

6/ Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci s firmou ICZ o zabezpečení provozu na silnici 

II/295 v obci Dolní Branná (10-0-0) 

7/ Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu Gasnet 

za cenu 1.000,- Kč bez DPH (10-0-0) 

8/ Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou“ ve výši 59.276,- Kč. 

 

 

III. UKLÁDÁ 

 

1/33/22 – prověřit dotace na opravu střechy,  

zodpovídá starosta, místostarosta 

2/33/22 – vznést dotaz na architektku v jaké výši předpokládá úpravu zeleně na pozemcích 

pozemcích p.č. 1212/2, 1212/3, 1212/4 a 1212 

       zodpovídá starosta 

3/33/22 – zaměřit pozemek p. Babiče Vl.st. určeného ke směně 

       zodpovídá místostarosta  

4/33/22 – zaměřit cestu u pana Plecháče, určené k opravě 

       zodpovídá místostarosta 

 



 

Dále body z minulých zasedání: 1/25/21, 1/26/21, 2/28/21. 

 
 

 

 

...........................................                                                        .................................................... 

         Jiránek Josef ml.                                                                            Čvančara Libor 

           místostarosta                                                                                   starosta 

 


