Obec Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Semechnice, IČ: 00275361

Usnesení č. 1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Semechnice
ze dne 26. 1. 2022
Schvaluje:
-

-

program jednání;
účast obce ve veřejné soutěži na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zemědělská
stavba bez čp.;
svěření pravomoci starostovi k účasti ve veřejné soutěži dle materiálů zaslaných k tomuto
jednání zastupitelstva a v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a k podpisu
smlouvy o prodeji privatizovaného majetku;
sazbu na svoz, likvidaci a využívání odpadových nádob na separované odpady pro podnikající
osoby na území obce ve výši 1 210 Kč vč. DPH;
sazbu za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro podnikající osoby na území obce ve výši
2 500 Kč vč. DPH/1 popelnici o objemu 120 l/rok;
uzavření smlouvy o svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu na rok 2022 s firmou
DŽV Rychnov nad Kněžnou a firmou Šauer turbo energo servis;
uzavření smlouvy o svozu a likvidaci separovaného komunálního odpadu na r. 2022 s firmou
Šauer turbo energo servis;
uzavření smlouvy na pořízení aplikace Česká obec;
směrnici č. 1/2022 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 27. 1. 2022;
nákup traktůrku dle nabídkové ceny od firmy SECO;
zapojení obce do podnětu týkající se činnosti odboru výstavby a životního prostředí MěÚ
Dobruška.

Neschvaluje:
-

žádost o odkoupení části pozemku p. č. 677/4.

Bere na vědomí:
-

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Bez připomínek.;
rozpočtové opatření č. 12;
akceptovanou žádost o dotaci na obnovu aleje Trnovka z prostředků Státního fondu životního
prostředí ve výši 247 500 Kč – 100% dotace.

Pověřuje starostu:
-

podpisem smlouvy o prodeji privatizovaného majetku na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož
součástí je zemědělská stavba bez čp.;
podpisem smlouvy k zajištění aplikace Česká obec
podpisem smlouvy o svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu na rok 2022 s firmou
DŽV Rychnov nad Kněžnou a firmou Šauer turbo energo servis
podpisem smlouvy o svozu a likvidaci separovaného komunálního odpadu na r. 2022 s firmou
Šauer turbo energo servis

V Semechnicích 28. 1. 2022

Zdeněk Bendzo, starosta

Michaela Vaňková, místostarostka

