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

Usnesení č. 7/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Semechnice
ze dne 15. 12. 2021
-

-

-

-

-

-

Schvaluje:
program jednání;
schvaluje předložený návrh rozpočtu obce Semechnice na rok 2022;
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu sportovního klubu na rok 2022 ve výši
100 Kč/měsíc v období leden – duben 2022 a dále 2 000 Kč/měsíc v období květen –
prosinec 2022;
předloženou žádost SDH Semechnice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok
2022 ve výši 50 000 Kč;
předloženou žádost TJ Sokol Semechnice, z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
rok 2022 ve výši 200 000 Kč;
žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2022 pro Domácí hospic Setkání, o. p. s.
Rychnov nad Kněžnou ve výši 3 000 Kč;
žádost o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu Bella v roce
2022, České Meziříčí ve výši 5 000 Kč;
návrh nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na pozemku parc. č.
198 – stavební parcela – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp
– jiná stavba a pozemku parc. č. 60/6 ostatní plocha v celkové výši 7 500 Kč/měsíc;
podpisem nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na pozemku parc.
č. 198 – stavební parcela – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp – jiná stavba a pozemku parc. č. 60/6;
žádost o individuální dotaci poskytnutou z rozpočtu obce na rok 2022 pro Kultura
Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. ve výši 3 000 Kč;
strategický rozvojový dokument pro území Dobrovolného svazku obcí Vrchy,
aktualizace pro období 2022-2027;
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje;
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné z Ministerstva
zemědělství, program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022.
Bere na vědomí:
usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce. Bez připomínek.
rozpočtové opatření č. 11.
Pověřuje starostu:
podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu sportovního klubu na rok 2022;
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace SDH Semechnice z rozpočtu
obce;
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Semechnice
z rozpočtu obce;
podpisem darovací smlouvy s Domácí hospic Setkání, o. p. s.;
podpisem darovací smlouvy s Agenturou domácí péče, České Meziříčí;
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-

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb;
podpisem žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci kaple Panny Marie Bolestné
z prostředků Královéhradeckého kraje a dále z Ministerstva zemědělství.

V Semechnicích 16. 12. 2021

Zdeněk Bendzo, starosta

Michaela Vaňková, místostarostka

