Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 28.3.2014
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ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulých veřejných zasedání ze dne 19.12.2013, ze 17.1.2014 a ze
4.2.2014.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad /jsou přílohou k usnesení/.
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2014 /návrh rozpočtu a schválený rozpočet je přílohou usnesení/ jako
schodkový ve výši příjmů 7.175.440,- Kč a výdajů 8.783.990,- Kč a financováním zůstatkem roku 2013 ve
výši 1.608.550,- Kč a stanovuje ve výdajích závazné ukazatele paragrafy a v příjmech celkové příjmy.
ZOschvaluje rozpočtový výhled pro rok 2016 bez výhrad.
ZO bere na vědomí finanční hospodaření obce za první dva měsíce roku 2014.
ZO bere na vědomí výsledky vyhodnocení žádostí v užším řízení na veřejnou zakázku „Splašková kanalizace
Jetřichov“ a zplnomocňuje společnost RTS, a.s. k tomu, aby oznámila všem dodavatelům, kteří neprokázali
kvalifikaci rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení. Současně zplnomocňuje společnost RTS, a.s., aby
vybrané dodavatele vyzvala k podání nabídky.
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje pro výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Splašková
kanalizace Jetřichov“
a. Komise pro otvírání nabídek
1. Jaroslav Doležal - člen, starosta obce, Ing. Marta Hopjanová - náhradník
2. Ing. Ladislav Němeček - člen, NDCON s.r.o., Ing.Lukáš Jaroš - náhradník, NDCON s.r.o
3. Ing.Bohuslav Kouba – člen, IKKO s.r.o., Iva Koubová– náhradník, IKKO s.r.o.
b. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
1. Jaroslav Doležal-člen, starosta obce, Ing. Hopjanová Marta – náhradník
2. Josef Gorgan - člen, zastupitel, Bc.Filip Chráska - náhradník, zastupitel
3. Miroslav Abely - člen, zastupitel, Antonín Janoušek - náhradník, zastupitel
4. Ing. Ladislav Němeček - člen, NDCON s.r.o., Ing. Lukáš Jaroš - náhradník, NDCON s.r.o
5. Ing.Bohuslav Kouba – člen, IKKO s.r.o., Iva Koubová – náhradník, IKKO s.r.o.
ZO schvaluje finanční dar neziskovým organizacím: TJ Praha zrakově postižení 6.000,- Kč, knihovně Náchod
10.000,- Kč.
ZO schvaluje na základě proběhlého nabídkového řízení výběr Komerční banky pro úvěr na projekt
„Splašková kanalizace Jetřichov“ ve výši 12.000.000,-Kč.
ZO bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky při přezkumu hospodaření obce Jetřichov za rok
2013.
ZO bere na vědomí, že obec získala finanční prostředky na dva pracovníky veřejně prospěšných prací od
Úřadu práce ČR.
ZO schvaluje koupi lesních a travních pozemků v k.ú. Jetřichov dle nabídky od spolku Myslivecké sdružení
RÁJ Hejtmánkovice s navýšením ceny proti minulému usnesení na maximálně za cenu 250. 000,- Kč.

