
Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 8.4..2014. 

 

 

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov : 

 

Bere na vědomí:  1) Zprávu starosty o plnění harmonogramu a lhůt při přípravě voleb do EP.  

       2) Změnu termínů svozu separovaného odpadu. 

 

Schvaluje : 1) Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Jahodov za rok 2013 a zároveň Závěrečný 

účet obce za rok 2013, který byl uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření obce   

s výsledkem hospodaření ve výši  548781.01 Kč a to s výhradou. Oba dokumenty byly 

zveřejněny na úřední desce od 17.3.2014 do 3.4.2014. 

                    2) Žádost MSK TRIAL CLUB, Trávnická 170, 517 41 Kostelec nad Orlicí,  o udělení souhlasu 

Obce Jahodov s pořádáním akce 7. MATRIX M.V. RALLY KOSTELEC NAD ORLICÍ 2014, 

při průjezdu po obecních komunikacích za podmínek, ohledně příspěvku na údržbu při soutěži 

používaných obecních komunikacích, dohodnutých se zástupcem pořadatele panem Václavem 

Krejsou. 

                    3) Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce,  na pořízení přenosného rentgenu ( C-

rameno) pro Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou a schválilo poskytnutí 15000 Kč na 

jeho pořízení, pokud bude sbírka realizována. 

                    4) Novou  smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKOKOMEM a.s.Praha, 

která je upravena podle nového Občanského zákoníku..  Obec nevyužije nový upravený Dodatek 

č.1 a nepověří svozovou firmu (ani jinou organizaci) výkaznictvím ani fakturací. Účinnost nové 

smlouvy je stanovena od 1.4.2014. 

                     5) Cenovou nabídku na instalaci topení ve II. nadzemním podlaží budovy OZ od    p. Josefa 

Martinovského, Mírová 1462, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 10498745. Cenová nabídka zahrnuje 

dodávku a montáž krbových kamen 6/3 a otopných těles, včetně rozvodů. Nabídka činí 42 980,- 

Kč + 21% DPH = 52 006,- Kč . 

                     6) Nákup dvou vlajkových stožárů pro budovu Obecního úřadu . 

 

Ukládá :  Starostovi obce : 1) Ohlásit HZS Rychnov nad Kněžnou místo a konání akce "Pálení     čarodějnic" 

dne 30.4.2014 a zajistit publicitu této akce. 

                  2) Realizovat nákup dvou vlajkových stožárů pro budovu Obecního úřadu . 

                                              3) Informovat občany o změně termínů svozu separovaného odpadu. 

 

 

Jahodov   8. dubna 2014. 

 

           Vlasta Dvorská,                                  František Šeda, 

           místostarostka                                    starosta obce 


