Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

USNESENÍ
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 4. 9. 2017 od 17:00 hodin
Usnesení č.:

Zastupitelstvo obce Říčany:

1/XIV/2017

schvaluje ověřovatele zápisu p. Antonína Slámu.

2/XIV/2017

schvaluje ověřovatele zápisu p. Jarmila Ustohala.

3/XIV/2017

schvaluje program 14. veřejného zasedání ZO dle pozvánky.

4/XIV/2017

schvaluje zhotovitele dokončovacích stavebních prací v areálu
Marečkovy louky společnost Sdružení MIKO (IČ: 46914790)
za celkovou cenu 1.679.600,- Kč bez DPH obsahující demolici stávající
budovy, asfaltové dopravní hřiště, pravé parkoviště včetně asfaltového
vjezdu a opravy chodníku, drenáže a odvodnění, přípravu osvětlení
areálu, uložení závlahového systému, přípravu nového mostku, úpravu
břehu potoka a terénní úpravy.

5/XIV/2017

schvaluje zhotovitele rekonstrukce zvonice společnost ART SENSUM
s.r.o. (IČ: 29361028) za celkovou konečnou cenu 543.536,- Kč mimo
režim Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 315.

6/XIV/2017

schvaluje vyhlášení zakázky malého rozsahu na dodávku 10 kusů
kontejnerů a manipulátoru, pověřuje společnost BlueFort s.r.o.
administrací výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy s vítězným dodavatelem.

7/XIV/2017

schvaluje projekt parkoviště a rekonstrukce kamenné zdi u Základní
školy.

8/XIV/2017

schvaluje dopravní řešení ulice Na Újezdě formou jednosměrné ulice
s parkovacím pruhem.

9/XIV/2017

schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1040013430/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění
distribuční soustavy NN na obecních pozemcích parc. č. 105 a 134/8.

10/XIV/2017

schvaluje Zadání Územního plánu Říčany.
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11/XIV/2017

schvaluje směnu části obecního pozemku parc. č. 1540/2 označené
jako díl „a“ o výměře 11 m2 a díl „b“ o výměře 2 m2 za části pozemku
manželů Vitouchových parc. č. 1536/1 označené jako díl „f“ o výměře
1 m2 a díl „e“ o výměře 33 m2 dle geometrického plánu číslo 1190135/2017. Dohodnutá cena směňovaných pozemků je 100,- Kč/m2.

12/XIV/2017

schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém
spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který
se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb. Tato deklarace potřebnosti a příslib
financování pro rok 2018 se týká služby Dům s pečovatelskou službou
Říčany pro úvazek v přímé péči ve výši 2,75.

13/XIV/2017

schvaluje jednorázovou splátku úvěru č. 0423106499 vedeného
u České spořitelny a. s. ve výši 7.184.278,- Kč.

14/XIV/2017

schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

15/XIV/2017

schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

Usnesení bylo vyhotoveno dne:

6. září 2017

Starosta:

........................................................

Ing. Jan Studený:

razítko obce
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