Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 12.4.2011.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Bere na vědomí : Informace starosty obce ohledně postupu stavby panelové cesty k ATS a informaci
o provedeném redukčním řezu lip u místní kaple.
Schvaluje : 1) Kupní smlouvu o prodeji p.č. 366/8, o výměře 139 m2, manželům Barvínkovým a
Vyskočilovým, dle zveřejněného záměru z 8.3.2011.
2) Mandátní smlouvu s JUDr Richtrem-NEMOVITOSTI Rychnov nad Kněžnou 1241,
ohledně zajištění vkladu vlastnického práva a práva věcného břemene v souvislosti se
smlouvami souvisejícími s vybudováním místní účelové komunikace k ATS obecního
vodovodu. Mandátní smlouva za práce v této činnosti ve výši 2.500,-Kč bude
proplacena po obdržení faktury od výše jmenovaného JUDr. Richtra.
3) Smlouvu o dílo s Ing.Ladislavem Noskem,Jahodovč.9, ohledně provádění stavebního
dozoru při realizaci stavby "Vodojem a zkapacitnění vodovodu Jahodov".
4) Dodatek č.1 ke smlouvě č.2/2010 s TS Rychnov nad Kněžnou ohledně stavby
přístupové panelové komunikace k ATS. Byla realizována dohodnutá část v délce 72
bm za 127 973.-Kč vč.DPH. Pro dokončení vyhovujícího přístupu na vlastní staveniště
vodojemu byl dohodnut dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo na dalších 28 bm
panelové cesty v intencích průměrného nákladu na l bm původní smlouvy.
5) Nákup 330 ks betonových panelů o rozměrech 180 x 50 x 15 za cenu 180.- Kč/ks
vč.DPH od TH Rychnov nad Kněžnou, pro stavbu přístupové panelové komunikace k
ATS.
6) Rozpočtové opatření: a) Ohledně údržby veřejné zeleně a to navýšením nákladů
o16.800,-Kč. Byl proveden redukční řez dvou lip u místní kaple, včetně jejich zajištění
proti event. rozlomení zajišťovacími pásy. Redukční řez lip byl proveden firmou
Treecare s.r.o. Brandýs nad Orlicí, která má certifikát arboristy.
b) Navýšení o 490,-Kč z důvodu příjmu dotace z KÚ, ohledně
sčítání lidu, bytů a domů.
7) Uvolnění částky 3.000.-Kč na kulturní akci „Pálení čarodějnic“.
8) Navýšení měsíčního paušálu o 100,-Kč na telefon 605214211 používaný starostou obce
s platností od 1.4.2011, po dobu realizace akce "Vodojem a zkapacitnění vodovodu
Jahodov".

Jahodov 12.4.2011.

Vlasta Dvorská , místostarostka

František Šeda, starosta

