
 

 

 

Obec Semechnice 

Usnesení č. 2/ 2018 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Semechnice 

ze dne 25.4.2018 

Schvaluje: 

Kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO  
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy provést 
stavbu par.č. 60/6 Šubrt – kNN (na kabelovou přípojku)s ČEZ Distribuce, a.s.  
 Darovací smlouvu - finanční příspěvek na soutěž vodících psů – SONS Dobruška ve výši Kč1000,- 
Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1762/1 ze dne 13.11.2017 na projektovou dokumentaci –
Projekční práce – ZTV Římanský kopec Semechnice  
Darovací smlouvu-  finanční  příspěvek na sociální služby Farní charitě Rychnov nad Kněž. ve výši Kč 
2000,-  

Schválení Smlouvy o dílo na územní studii obce, s fi Proxion s.r.o. Náchod –za nabídkovou cenu Kč 
87120,-, vč. DPH 

Schválení smlouvy o dílo na dokončení místní komunikace u Poloprutských – Infrastruktura pro 

výstavbu R.D. Semechnice, na p.č. 462/9,462/10 a 462/11 – komunikace, s fi Stavibet České Meziříčí 
za nabídkovou cenu ve výši 715 556,-Kč, vč. DPH 

 Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
obce bez výhrad, schvaluje předloženou Závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2017 
vypracovanou Krajským úřadem Královehradeckého kraje -  bez výhrad, účetní závěrku obce 
Semechnice za rok 2017 a inventury majetku obce za rok 2017. 

 Zahájení výběrové řízení na stavbu :Semechnice – parkoviště před hřbitovem a asfaltový vjezd. 
Výběrovou komisi ve složení p. Bendzo, p.Vaněk a p.Valášek na výběrové řízení na :Semechnice – 

parkoviště před hřbitovem a asfaltový vjezd 

Výměnu 3 ks vchodových dveří v obecním domě čp. 54 za nabídkou cenu Vekra - Kč 72140,74 bez 

DPH (15%) 

 

Neschvaluje:  

Žádost o finanční pomoc – oddíl HBC Rangers Opočno  
 

Bere na vědomí: 
Žádosti o prodej stavebního pozemku – Vojtěch Škrob, čp. 129,Adam Smola čp.33 a V. Kosina čp. 60 

Rozpočtové změny schváleného rozpočtu 2018 – č. 1, 2 a 3 

 

Pověřuje:  
Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na vypracování územní studie obce s firmou Proxion,s.r.o. 

Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na dokončení místní komunikace u Poloprutských, s firmou 

Stavibet České Meziříčí 
Starostu obce k podpisu  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1762/1 projekční práce – ZTV Římanský 
kopec Semechnice s fi Dabona s.r.o.  

Starostu obce k zajištění cenové nabídky ( cca od 3 firem)na budoucí výměnu topidla ve sportovním 
klubu na místním hřišti. 
 

 

 

Zdeněk Bendzo       Václav Vaněk 

Starosta       místostarosta 

  



 


