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

Usnesení č. 2/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Semechnice
ze dne 29. 3. 2022
Schvaluje:

-

- program jednání;
- žádost o příspěvek na činnost Farní charity Dobruška ve výši 5 000 Kč;
- žádost města Opočno o finanční dar k pokrytí nákladů provozů školských zařízení ve výši
2 000 Kč;
- účast obce ve veřejné soutěži na pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zemědělská
stavba bez čp. ;
- níže uvedené dokumenty zpracované a předložené provozovatelem vodohospodářské
infrastruktury města Dobrušky a okolních obcí, společností AQUA SERVIS, a. s.,
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076, na základě smlouvy o
provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí uzavřené
dne 17. 12. 2021:
 Plán preventivní údržby vodohospodářského majetku na r. 2022,
 způsob vedení evidencí pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu
plnění výkonových ukazatelů dle přílohy č. 5 výše uvedené smlouvy;
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s VOSPOL, spol. s r. o., Přepychy 80, k odběru biologicky
rozložitelného odpadu k navýšení cen s účinností od 1. 4. 2022.
poskytnutí finanční částky ve výši 10 000 Kč městu Opočno na financování výdajů spojených
s humanitární pomocí a se zajištěním zázemí pro uprchlíky z Ukrajiny;
nákup střešní plachty stanu na hřišti;
schvaluje provedení rekonstrukce kanceláře obecního úřadu a zadání zakázky přímo
dodavateli ALIN-MODERNÍ BYT s. r. o., Pardubice;
cenovou nabídku společnosti DABONA s. r.o., Rychnov nad Kněžnou, na podání žádosti o
dotaci a zpracování projektové dokumentace k akci „Prodloužení kanalizace v obci
Semechnice“.

Neschvaluje:
-

žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.;
žádost o finanční dar pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.;
realizaci odvodnění vozovky před čp. 121;
nabídku Letního Putovního kina.

-

usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Bez připomínek.
poskytnutí finanční podpory na provoz pojízdné prodejny MARTA spol. s. r. o. pro rok 2022 ve
výši 10 000 Kč.
rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
inventarizační zprávu majetku, pohledávek a závazků obce Semechnice za rok 2021.

Bere na vědomí:

-

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

Pověřuje starostu:
-

podpisem darovací smlouvy s Farní charita Dobruška, Kostelní 259, 518 01 Dobruška.
podpisem darovací smlouvy s Městem Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
k pokrytí nákladů provozů školských zařízení ve výši 2 000 Kč.
k účasti ve veřejné soutěži dle materiálů zaslaných k jednání zastupitelstva.
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě s VOSPOL, spol. s r. o., Přepychy.
podpisem darovací smlouvy s Městem Opočno na financování výdajů spojených
s humanitární pomocí pro uprchlíky z Ukrajiny.
podpisem smlouvy se společností DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou k zajištění podání
žádosti o dotaci a zpracováním projektové dokumentace k akci „Prodloužení kanalizace v obci
Semechnice“.

V Semechnicích 1. 4. 2022

Zdeněk Bendzo, starosta

Michaela Vaňková, místostarostka

