USNESENÍ Č. OZ/06/2017
Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání
dne 09.05.2017
Schvaluje:
06/2017/001
Navrhovateli zápisu byli určeni: p. Karel Vychytil, Mgr. Milan Greguš
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Vojtěch Špinler, p. Eva Poislová
Zapisovatelem byl určen: Mgr. Milan Greguš
06/2017/002
Na základě doporučení hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci „Prodloužení vodovodu Orlické
Záhoří – Jadrná“ a vítěznou firmu Stavoka Kosice, a.s., se sídlem Kosice 130, 503 21 Kosice, IČO: 252 75 119
s nabídkovou cenou 4.808.927,26 Kč bez DPH, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo pro plnění uvedené zakázky a pověřuje starostu obce dalším postupem
vedoucím k uzavření smlouvy na tuto zakázku ve smyslu uplatnění odpovídajících ustanovení zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
06/2017/003
….uzavření smlouvy na projekční a inženýrskou činnost s firmou Profesionálové Consulting s.r.o. na přístavbu
bytů v čp. 34 na základě poptávkového řízení
06/2017/004
Schvaluje záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nemovitost na objekt „peletkárny“ včetně
pozemku p.č. 228/1 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří a Nájemní smlouvu na objekt „peletkárny“ včetně
pozemku do doby jejího odkupu.
06/2017/005
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č.IV-12-2015566/SOBS 1 Orlické Záhoří – Jadrná, pč.č. 3236, Fibich – kNN
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2014704/VB/04 orlické Záhoří, Jadrná, p.č. 3247,
I.J.K.Consulting – kabel NN
06/2017/006
Prodej pozemku p.č. 3400/2 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří za minimální cenu Kč 250,--/m2
06/2017/007
Prodej pozemku p.č. 3246 v k.ú. Jadrná za Kč 150,--/m2 dle GP panu XXXXX 3246/2, p. XXXXXX 3246/,1
a p. XXXXXXXX. 3246/3
06/2017/008
Nabídku pro Obec Orlické Záhoří na vedení účtu, platební styk a úvěry od ČSOB, a.s. a pověřilo starostu
k podepsání úvěrové smlouvy a smlouvy o vedení účtu a platebního styku

Bere na vědomí:
06/2017/009
Rozpočtové opatření č. 2- Dotace z ÚP, č. 3 – Převod peněz, č. 4 – Dotace z ÚP
Č.5,6, - změna rozpočtu – schváleno na zastupitelstvu dne 24.4.2017

-------------------------podpis místostarosty

---------------------------podpis starosty

