
                        Výsledky projednání zastupitelstva 
 obce Dolní Branná na 37. zasedání konaném dne 27.06.2022 

 

Zastupitelstvo obce 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1/ Změnu sazebníku odměn EKO-KOM a.s. od 1. 7. 2022 

2/ Žádost paní Kočí a pana Kočí s uložením splaškové kanalizace vedené přes pozemek p.p.č. 

1858 v katastru obce Dolní Branná s tím, že obec zpracuje a předloží žadateli návrh smlouvy 

o smlouvě budoucí a návrh na věcné břemeno vyplývající ze smlouvy. 

 

II. SCHVALUJE 

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

2/ Program jednání. (8-0-0)  

3/ Rozpočtové opatření č. 7/2022. (8-0-0) 

4/ Výsledek veřejné zakázky „Oprava místních komunikací v Dolní Branné“. Vybraným 

dodavatelem je M-SILNICE a.s., Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, Jičín, IČ: 42196868 

s nabídkovou cenou 4 277 559,95 Kč bez DPH. (8-0-0) 

5/ Smlouvu o dílo mezi obcí a M-SILNICE a.s., Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, Jičín, 

IČ: 42196868 na „Oprava místních komunikací v Dolní Branné“ a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. (8-0-0) 

6/ Výsledek veřejné zakázky „Dětské hřiště SOKOL v Dolní Branné a chodník u MŠ v Dolní 

Branné“. Vybraným dodavatelem je KAMPA-MARYNKA s.r.o. Lesní 1060, Jilemnice IČO: 

26014998 s nabídkovou cenou 2 818 566 Kč bez DPH. (8-0-0) 

7/ Smlouvu o dílo mezi obcí a KAMPA – MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, Jilemnice IČ: 

26014998 na „Dětské hřiště SOKOL v Dolní Branné a chodník u MŠ v Dolní Branné“ a 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. (8-0-0)                                                                                                         

8/ Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Horní Branná. (8-0-0) 

9/ a vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví části společných školských obvodů 

základní školy. (8-0-0) 

10/ Dodatek smlouvy č.2 mezi obcí Dolní Branná a Severočeskými komunálními službami 

s.r.o. na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu. (8-0-0) 

11/ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. (8-0-0) 

 

 

III. UKLÁDÁ 

1/37/22 – Zadat zpracování návrhu smlouvy a věcného břemene dle bodu I/2. 

 

      Zodpovídá: starosta 

Termín: příští zastupitelstvo 

 

1/37/22 – zjistit možnost odkupu pozemku p.p.č. 1414/5 do majetku obce. 

 

      Zodpovídá: starosta 

Termín: příští zastupitelstvo 

 

Body z minulých zasedání: 

2/36/22, 2/35/22, 3/35/22, 1/25/21, 2/28/21. 



 
 

 

 

                                                             

 

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

         Jiránek Josef ml.                                                                            Čvančara Libor 

           místostarosta                                                                                   starosta 

                          
 


