Č. 26
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole
konané dne 17.8.2009

Přítomni:

Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Jana Sejkorová,
Stanislav Krumpl, Pavla Krumplová, Jan Uher

Omluveni:

Stanislava Večeřová

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Program jednání:
1. Projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele projektu „Obnova a rozvoj
obce Široký Důl
2. Projednání smlouvy o přijetí investičního úvěru.
3. Projednání smlouvy s Orlickou laboratoří,s.r.o., Č.Třebová na analýzu vzorků při
provozu kanalizace a ČOV..
4. Projednání rozpočtového opatření č.3/2009.
5. Projednání výběru dodavatele informačních technologií v rámci projektu
„CzechPoint“.
6.

Projednání cen půjčovného.

Průběh jednání:
1. Starosta obce informoval OZ o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby
v rámci projektu.“Obnova a rozvoj obce Široký Důl“. OZ vzalo tuto zprávu na
vědomí a pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy s firmou DS Delta,s.r.o.
Lubná.
2. OZ schválilo podle § 85,písm.J) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s.
(IČ 45244782) do výše 4 000 000,- Kč na financování investice „Obnova a rozvoj
obce Široký Důl“ se splatností do vyúčtování investice a obdržení dotace a
zajištěného budoucími příjmy obce. OZ schválilo tuto záležitost všemi hlasy.
3. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy s Orlickou laboratoří a.s., Č. Třebová
na analýzu vzorků při provozu kanalizace a ČOV.
OZ schválilo tuto smlouvu všemi hlasy.
4 Starosta obce seznámil OZ s návrhem rozpočtového opatření č.3/2009. OZ schválilo
tuto opatření všemi hlasy.
5. Starosta obce seznámil OZ s nabídkami firem na dodání informačních technologií
v rámci programu „CzechPoint“. OZ vybíralo z těchto nabídek: Gallielo
Corporation,s.r.o.Chomutov, Kašpar, spol.s.r.o.Svitavy, Orfast,spol.s.r.o., MAJT s.r.o.
- ENTER Polička, „ECS“ s.r.o. Č. Třebová. Z těchto firem byla vybrána firma MAJT
s.r.o.- ENTER Polička, a to všemi hlasy.
6. Starosta obce seznámil OZ s návrhem cen půjčovného laviček, stolů a výčepního
zařízení. OZ schválilo ceny půjčovného všemi hlasy a to takto:
lavička 10,-Kč/den, stůl 20,-Kč/den, výčepní zařízení 100,-Kč/den

Usnesení ze schůze OZ č. 26 konané dne 17.8.2009

1. OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby DS Delta,s.r.o.
v rámci projektu „Obnova a rozvoj obce Široký Důl“.
2. OZ schválilo podle § 85, písm.J) zák.č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s.
(45244782) do výše 4 000 000,- Kč na financování investice „Obnova a rozvoj obce
Široký Důl“ se splatností do vyúčtování investice a obdržení dotace a zajištěného
budoucími příjmy obce.
3. OZ schválilo smlouvu s Orlickou laboratoří, a.s. Č. Třebová na analýzu vzorků při provozu
kanalizace a ČOV.
4. OZ schválilo rozpočtové opatření č.3/2009.
5. OZ schválilo dodavatele informačních technologií v rámci projektu „CzechPoint“,
firmu MAJT s.r.o. – ENTER Polička.
6. OZ schválilo změnu cen půjčovného lavic, stolů a výčepního zařízení.

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Starosta:

Václav Vopařil
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………………………………..

………………………………..

