Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 13.4.2010.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Ukládá : Starostovi obce - zajistit informaci pro občany ohledně sběru železného šrotu a akce
„Pálení čarodějnic ,
- objednat geodetické zaměření budovy a hranice pozemku OÚ.

Bere na vědomí a schvaluje :

1) Smlouvu s projekční kanceláři Ing.Josefa Veselého, Choceň,
ohledně projektu na akci „Vodojem a zkapacitnění vodovodu
Jahodov“. Faktura za projektovou dokumentaci činí 75 200,-Kč a
obecní zastupitelstvo ji schválilo k proplacení bez připomínek.
2)Zprávu o podání žádosti o finanční podporu Královéhradeckého
kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství obcí do 2000 obyvatel“.Žádost byla podána
30.3.2010 .Požadovaná dotace je 1 150 000.-Kč což představuje
55% z plánovaných nákladů projektu, které jsou 2 086 579.-Kč.
Tato částka je rozpočtem vybraného dodavatele stavby – firmy
AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou. Obec podala
19.3.2010 výzvu k podání nabídky. Obdrženy do termínu
29.3.2010 byly 3 nabídky a to od firmy : EVT Stavby
s.r.o.Svitavy, VODA CZ s.r.o. Náchod a AQUA SERVIS a.s.
Rychnov nad Kněžnou.
Hodnotíci komise ve složení :
Ing.Nosek Ladislav, Šeda František a Dvorská Vlasta dne
29.3.2010 pak vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku fy
AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou jejíž nabídková cena
byla nejnižší a rovněž délka záruční doby nejdelší.
3)Ohlášení stavby panelové komunikace na přístupu k budoucí
stavbě vodojemu o délce cca 100bm a tomu odpovídající nákup
400 ks panelů od TH RKv hodnotě 180.-Kč/1ks(vč.DPH)s tím,
že položení panelů budou provádět TS Rychnov nad Kněžnou.
4)Příspěvek pro Mikroregion Rychnovsko na rok 2010 ve výši
880.-Kč.
5) Žádost Ing.Noska o povolení ke zřízení přejezdu ze svých
pozemků na novou obecní komunikaci pa.č.3065, tak aby měl
zajištěn přístup na své lesní pozemky za touto cestou. Přejezd
provede na vlastní náklady.
6)Uvolnění částky 2.500.-Kč na kulturní akci „Pálení čarodějnic“.
7) Na zakoupení mikrovlnné trouby a nové chladničky pro potřeby
společenských a kulturních akcí na Obecním úřadě uvolnit částku do
10 000,-Kč.

Jahodov 13.4.2010.

Vlasta Dvorská , místostarostka

František Šeda, starosta

