Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 8.7.2014.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Bere na vědomí: Stav přípravy voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí a zároveň plnění
harmonogramu stanoveného pro tyto volby.

Schvaluje : 1)

Ukládá :

Na základě odborného mykologického posudku při provádění záruční opravy podlah v I.
podlaží budovy použití nákladnější nové technologie, včetně úhrady KVH hranolů obcí. Na
rošt podlahy budou použity konstrukční hranoly KVH DUO lepené podélně i příčně o
rozměrech 6500 x 200 x 160 v počtu 23 ks .Nová podlaha bude zhotovena po technologické
přestávce ze suchých hoblovaných prken na sraz, o rozměrech 38 x 184 x 3660 ,objednáno 130
ks tj. 87,5m2. Objednávka KVH hranolů a prken byla realizována u Dřevo Trustu a.s. Hradec
Králové včetně dopravy. Jedná se o novou technologii, vyžádanou obcí, která bude
představovat zvýšené náklady. Stavitelství Vamberk s.r.o. zajistí na své náklady kompletní
montáž a objednaná prkna a Obec Jahodov uhradí KVH hranoly na rošt podlahy. Termín
dokončení záruční opravy bude po dohodě dodávky materiálu, stanoven nejdéle do 31.7.2014.

2)

Zadání opravy účelové komunikace k vodojemu v části od budovy č.28 (Klazarovi), po
napojení k panelové komunikaci před vodojemem, kde se jedná o větší opravu komunikace nový zpevněný povrch, příkopy a jeden nový propust. Obec obdržela nabídky od Stavitelství
Vamberk EU s.r.o , Madosu MT s.r.o. Lupenice a odmítavé stanovisko od SÚS Rokytnice v
O.h.
Nabídka: Stavitelství Vamberk EU s.r.o , 208 293 Kč bez DPH
Mados MT Lupenice s.r.o.
215 548 Kč bez DPH
Obecní zastupitelstvo rozhodlo přidělit zakázku firmě Stavitelství Vamberk EU s.r.o , a
pověřilo starostu uzavřít s ní smlouvu o dílo, samozřejmě v intencích nabídky.

3)

V souladu s §10 písm. a) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku o sobotách, nedělích a státem
uznaných svátcích. OZV č.1/2014 je přílohou tohoto usnesení.

Starostovi obce zajistit úklid kolem budovy OÚ, včetně zajištění opravy plotu a opravu laviček
u kapličky včetně zajištění materiálu.

Jahodov 8.července 2014.

Vlasta Dvorská,
místostarostka

František Šeda,
starosta obce

