Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 10. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, pí Němcová
2) ověřovatele zápisu p. Bc. Šindeláře, p. Fialu.
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 10. 2020.
4) nákup 6 ks pneu na CAS 632 za cenu 86.394,-Kč.
5) dodavatele protipovodňových opatření - bezdrátový rozhlas s napojením na IZS f. JD Rozhlasy za
částku 1.142.640,-Kč bez DPH, kdy bude 70% hrazeno z dotace.
6) dodavatele spol. SOS Dekorace za cenu 1.325.150,-Kč bez DPH, 70% nákladů bude kryto z dotace
MMR.
7) f. ARTENDR na administraci žádosti o dotaci a výběrové řízení.
8) odměnu f. ARTENDR ve výši 36.000,-Kč bez DPH za podání žádosti o dotaci.
9) odměnu f. ARTENDR ve výši 24.000,-Kč bez DPH za realizaci výběrového řízení.
10) odměnu 1,7 % z přiznané dotace bez DPH f. ARTENDR..
11) vstup obce do MAS Lípa pro venkov, kdy vstupní poplatek je Kč 30,- za obyvatele a další roky Kč
2 000,- + Kč 6,- za obyvatele.
12) f. ARTENDR jako dodavatele managementu pro podání žádosti o dotaci a realizaci výběrového
řízení na multifunkční hřiště ZŠ.
13) odměnu f. ARTENDR ve výši 30.000,-Kč bez DPH za podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště
u ZŠ.
14) odměnu f. ARTENDR za realizaci výběrového řízení na multifunkční hřiště u ZŠ ve výši 22.000,-Kč
bez DPH.
15) odměnu 1,7 % z přiznané dotace bez DPH na multifunkční hřiště u ZŠ f. ARTENDR.
16) Rozpočtovou změnu č.6/2020.
17) podání žádosti o dotaci na opravu ul. V Chalupách na MMR.
18) odměnu f. ARTENDR za podání žádosti o dotaci + administraci ve výši 30.000,-Kč bez DPH.
19) odměnu f. ARTENDR za vypsání výběrového řízení ve výši 29.000,-Kč bez DPH.
20) odměnu 1,7 % z přiznané dotace f. ARTENDR.
21) f. ALNIO k realizaci výběrového řízení a zpracování kompletních podkladů pro vypsání výběrového
řízení za cenu 45.000,-Kč bez DPH.
22) nákup 13 ks notebooků pro učitele ZŠ ve výši 209.957,80 Kč bez DPH od f. KPM Computer s.r.o.
s tím, že bude použit příspěvek z MŠMT na nákup, případný doplatek bude hrazen z rozpočtu školy,
příp. bude čerpáno z rezervního fondu školy.
23) pořízení software MS Office do notebooků pro učitele za cenu 50.000,-Kč bez DPH od f. TLAPNET
s tím, že bude použit příspěvek z MŠMT na nákup, případný doplatek bude hrazen z rozpočtu školy,
příp. bude čerpáno z rezervního fondu školy.
24) vypsání výběrové řízení na dodavatele vodovodních přípojek pro akci Vodovod Zehuby –
Kamenné Mosty.
25) opravu frekvenčního měniče na ČOV za cenu 75.698,-Kč bez DPH od f. ELBIS CZ.
26) prodej vozidla Avia 31 spol. Light-taxi za cenu 25.000,- Kč
27) záměr nákupu přívěsu pro JPO V. Zehuby.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Prodej částí pozemků p. č. 774/17 a 155/11, obě v k. ú. Žleby.
2) žádosti o odkup pozemků p.č. 157/9, 157/12, 157/14, vše v k. ú. Žleby.
3) žádost pí D. K. o umístění do domu s chráněnými byty.
4) žádosti místních spolků o příspěvky na činnost.
5) žádost spol. ANIMA Čáslav o příspěvek na činnost v částce 76.500,-Kč.
6) výpis usnesení zastupitelstva obce dne 26. 10. 2020.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce prostudovat stanovy MAS Lípa pro venkov ohledně členství.
2) pí starostce vyzvat man. W. a p. M. ke geodetickému zaměření pozemků a oslovit p. R., zda nemá
zájem o odkoupení částí pozemků.
3) pí starostce a p. místostarostovi stanovit podmínky pro prodej pozemků p.č.157/9,157/12,157/14
k.ú.Žleby.
4) pí starostce a pí ředitelce prověřit možnosti vyřazení starých notebooků ZŠ.
5) pí starostce oslovit pět dodavatelů na vodovodní přípojky Zehuby – Kamenné Mosty.
6) p. místostarostovi a p. Fendrychovi zajistit tři nabídky ohledně nákupu přívěsu pro JPO V. Zehuby.

………………………………………………………….
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka obce

……………………………………………………….
Pavel Suchánek
místostarosta

