
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov,konané dne 13.10.2015. 

 

  Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 

 

Bere na vědomí: 1) Uplatnění námitek ohledně případných nesrovnalostí, při obnově katastrálního                 

operátu vůči zaměření pozemků ve vlastnictví obce. 

                   2) Zprávu o místním šetření k žádosti o zřízení zastávky na znamení. 

 

  Schvaluje : 1) Zprávy  finančního a kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2015 a 

rozpočtové opatření č.6 předložené účetní obce pí Slezákovou, které je přílohou    

tohoto usnesení. 

 

2) Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o připojení lokalit  Z1, Z2, Z8 a Z9 dle ÚP pro Obec     

Jahodov. Smlouva s ČEZ a je zde přiložena včetně příloh. Polovina podílu na nákladech 

představuje u 7 připojení celkem částku 43 750,00 Kč. 

Na každé místo připojení (dle č.pa.) připadá uhradit částku 6 250,00 Kč. Majitelé   

níže uvedených parcel provedou úhradu této částky na účet PDS ČEZ Distribuce a.s., 

číslo účtu : 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981129006, nejpozději do 

29.10.2015 !  

Připojené lokality dle majitelů :  

 č.pa.3088   Obec  Jahodov, IČO 00579297 

 č.pa.3099   Pavel Schod Ing.,  

 č.pa.3074   Miloslav Novák,  

 č.pa.3072/2  Milan 

Čižinský MUDr., CSc.,   

 č.pa.3063   Jitka Krahulcová, 

 č.pa.3062/1 Václav Sameš, a Marie Marková,                                                               

č.pa.3070/2 František Šeda a Marcela Šedová 

 

3) Projekt akce „Oprava obtoku požární nádrže a zřízení místa odběru požární vody“ ,který 

je  dokončen a přípravu vypsání výběrového řízení, kterou provedl RNDr. Kytlík. Osloveny 

jsou firmy : Mados Lupenice, Stavitelství EU Vamberk, Vaspo Vamberk  a termín 

výběrového řízení  byl stanoven na 22.10.2015 v 16.00 hod. Komise pro otevírání obálek a 

vyhodnocení došlých nabídek  byla jmenována v tomto složení : 

                          František Šeda, Václav Sameš, Jiří Bušovský, Martin Knop, Ing.Pavel Motl a zástupce obce 

jako zadavatele, RNDr.Tomáš Kytlík. Obec se bude ucházet o dotaci z POV a žádost bude 

ihned po skončení výběrového řízení podána. OZ schválilo podání žádosti o dotaci a 

zároveň složení výběrové komise. 

 

4) Nákup vestavné skříně do chodby OÚ od  Interbytu RK (p.Koun), dle jeho nabídky, která 

byla z předložených nejvýhodnější. 

 

  

,  

 Jahodov  13.října 2015. 

Václav Sameš                                František Šeda, 

                   místostarosta                               starosta obce 


