
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)Orogram zastupitelstva obce dne 30.3.2016.
2)Opravu  parkoviště Na Hrázi za cenu 52.520,-Kč + DPH.
3)Opravu silnice V Chalupách za částku 95.790,-Kč + DPH.
4)Dodávku a položení rozvodů veřejného osvětlení v obci Kamenné Mosty do max. ceny 400.000,-
Kč + DPH.
5)Jednání s bankami na zajištění financování ve výši do 10.000.000,-Kč investičních projektů obce.
6)Uzavření smlouvy s p. Miloslavou Vlkovou na dotační poradenství pro akci oprava mostu V 
Chalupách za odměnu 25.000,-Kč v případě úspěchu.
7)Vypsání výběrového řízení na opravu dřevěného mostu V Chalupách.
8)Oslovení firem Jindřich Švarc, Komel Kutná Hora s.r.o., Stavební společnost KH 12 s.r.o. pro 
dodavatele opravy mostu.
9)Pronájem nebytových prostor ve školce.
10)Dodatek č.2 ke Smlouvě s f.Vodafon, se  změnou nájemného na 40.000,-Kč/rok a dobou  nájmu 
10 let.
11)Příspěvek na dětskou ordinaci ve výši 4.000,-Kč pro MUDr. Sýkoru pro rok 2016.
12)Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se spol. F.R.Z. Agency s.r.o. s novým termínem předání 
hotového díla do 30.9.2016 a závazkem obce dodat veškeré podklady do 15.7.2016.
13)Dodatek s f.Vidoq o zajištění elektronického střežení  ČOV Žleby, v celkové ceně i s patrolací v 
obci v ceně  za 2.100,-Kč/měsíc.
14)Cenovou nabídku na opravu ulice Nábřežní za cenu 62.860,-Kč + DPH od firmy TES Čáslav.
15)Rozpočtovou změnu č.2/2016 dle přílohy.
16)Opravu úžlabí na budově čp.12 za částku 18.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Zprávu stavební komise.
2)Informaci o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2015.
3)Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu.
4)Žádost hasičů Zehuby.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)Místostarostovi jednat s bankami na zajištění financování ve výši do 10.000.000,- Kč na 
dokončení budoucích investičních projektů.
2)Starostovi vypsat výběrové řízení na dodavatele opravy mostu v Chalupách.
3)Starostovi vypsat výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu.
4)Starostovi jednat s f.AZ Stavební Heřmanův Městec na opravu čp.15.
5)Starostovi předložit cenové nabídky na výměnu oken.

....................................... ...........................................
Ing.Vl.Kožený Vladimír Šindelář
místostarosta starosta obce


