
                        Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 28. zasedání konaném dne 13.10.2021 

 

Zastupitelstvo obce 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021. 

2/ Návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství s tím, že dojde k podrobnějšímu projednání.  

3/ Nabídku firmy Envipartner s.r.o. Brno na vybudování varovného a výstražného systému  - 

protipovodňová opatření obce Dolní Branná s tím, že firma bude vyzvána k předložení detailní 

nabídky s možností dotace.  

4/ Nabídku na umístění Z-Boxu od firmy Zásilkovna s.r.o., Praha 9.  

5/ Žádost Diakonie ČCE Vrchlabí o poskytnutí finančního příspěvku realizaci sociálních služeb 

s tím, že zástupce žadatele bude pozván na ZO.  

6/ Žádost o pořízení závory na komunikaci p.p.č. 2722 zaslanou občanem obce.  

 

II. SCHVALUJE 

1/ Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. (8-0-0) 

2/ Program jednání. (9-0-0)  

3/ Zrušení bodu II/18 z usnesení ze dne 9.6.2021 (pořízení zahradní chaty „Torkel“na hřiště u 

ZŠ) (10-0-0) 

4/ Žádost o finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Novopacký parostrojní spolek na pořádání 

akce 150 let výročí tratě Ostroměř – Kunčice nad Labem. (10-0-0) 

5/ Rozpočtové opatření č. 9/2021. (9-0-1) 

6/ Pořízení změny č. 3 územního plánu Dolní Branná. (10-0-0) 

7/ Obsah změny č. 3 územního plánu Dolní Branná ve znění: 

změnit vedení trasy biokoridoru MK1 mezi silnicí II/295 a místním biocentrem MC6 dle 

přiloženého výkresu Koncepce – úprava trasy biokoridoru MK1, lokalita Dolní Branná. (10-0-

0) 

8/ Stanoví, že změna č.3 územního plánu Dolní Branná bude pořízena zkráceným postupem dle 

§ 55a a násl. stavebního zákona. (10-0-0) 

9/ Stanoví, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č.3 územního plánu Dolní Branná bude 

Libor Čvančara, starosta obce. (10-0-0) 

10/ Schvaluje pořizovatele „Změny č. 3 Územního plánu Dolní Branná SURPMO, a.s., IČ 

01807935, Hradec Králové. (10-0-0) 

11/ Smlouvu o dílo č. 12/21 s firmou SURPMO, a.s., IČ 01807935 na zhotovení díla „Změna 

č. 3 Územního plánu Dolní Branná“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (10-0-0) 

12/ Smlouvu o nájmu bytu s Nožičkou Martinem, nar. 08.08.1969, Dolní Branná č.p. 75 

s účinností od 01.02.2022 ve výši nájemného 3825,- Kč/měsíc a zálohy na služby 1500,- 

Kč/měsíc v domě č.p. 75, v bytě o výměře 76,5m2. (10-0-0) 

13/ Smlouvu o nájmu bytu s Radoněm Jindřichem, nar. 21.10.1961, Dolní Branná č.p. 149 

s účinností od 01.02.2022 ve výši nájemného 4040,- Kč/měsíc a zálohy na služby 1000,- 

Kč/měsíc v domě č.p. 149, v bytě o výměře 80,8 m2 nad Krakonošovou hospodou. (10-0-0) 

14/ Smlouvu o nájmu bytu s Hapiákem Petrem, nar. 27.08.1957, Dolní Branná č.p. 149 a paní 

Jílkovou Helenou, nar. 20.10.1967, Dolní Branná 249 s účinností od 01.02.2022 ve výši 

nájemného 5170,- Kč/měsíc v domě č.p. 149, v bytě o výměře 103,4 m2 v Kulturním domě. (10-

0-0) 
15/ Směnnou smlouvu se současným zřízením věcného práva, zákazu zcizení a zatížení, a 

předkupního práva jako práva věcného mezi obcí a TJ Sokol Dolní Branná, z.s. (10-0-0) 



16/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 14/2021 mezi obcí a panem 

Františkem Horčičkou, Dolní Branná č.p. 327, výše jednorázové dotace činí 35000,- Kč.        

(10-0-0) 

17/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 15/2021 mezi obcí a panem 

Janem Pavelkou, Dolní Branná č.p. 354, výše jednorázové dotace činí 55885,- Kč. (10-0-0) 

18/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 16/2021 mezi obcí a panem 

Lukášem Hawlem, Dolní Branná č.p. 368, výše jednorázové dotace činí 55885,- Kč. (10-0-0) 

19/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 17/2021 mezi obcí a panem 

Jaroslavem Kubáčkem, Nerudova 1076, Vrchlabí, výše jednorázové dotace činí 55885,- Kč.         

(10-0-0) 

20/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 18/2021 mezi obcí a panem 

Petrem Školudou, Dolní Branná č.p. 367, výše jednorázové dotace činí 35000,- Kč. (10-0-0) 

21/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 19/2021 mezi obcí a paní 

Lucií Feslovou, Dolní Branná č.p. 355, výše jednorázové dotace činí 35000,- Kč. (10-0-0) 

22/ Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená obec“. (10-0-0) 

23/ Předložené návrhy usnesení. (10-0-0) 

 

 

III. UKLÁDÁ 

1/28/21 – Pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Dolní Branná. 

       Zodpovídá: starosta 

 

 

2/28/21 – Jednat s firmou ENVIPARTNER dle bodu I/3. 

       Zodpovídá: místostarosta 

 

 

3/28/21 – Pozvat zástupce Diakonie ČCE na zasedání zastupitelstva obce k podání vysvětlení 

k žádosti. 

Zodpovídá: starosta 

 

 

 

 

 

 

Dále body z minulých zasedání: 1/26/21, 2/26/21, 1/25/21, 2/25/21, 1/23/21, 4/22/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Jiránek Josef ml.                                                                            Čvančara Libor 

           místostarosta                                                                                   starosta 

 



 


