Výpis usnesení č. 2/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rajnochovice ze dne 9. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Rajnochovice po projednání přednesených zpráv na svém zasedání dne 9. 3. 2020
v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.

A. Schválilo:
1)

program dnešního zasedání zastupitelstva.
1.
2.

Zahájení
Schválení textu výzvy na výběrové řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Prodloužení vodovodního řadu v Obci Rajnochovice“ a seznamu přímo obesílaných
dodavatelů
Schválení prodeje části pozemku p. č. 2174 o výměře 11 m² (nové číslo pozemku je
2174/4)
Schválení prodeje pozemku č. st. 1006 o výměře 346 m² a pozemek p. č. 2813 o výměře
39 m²
Schválení aktualizované Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k
10. 3. 2020
Schválení dohody s panem Dubou na odprodej suchého dříví na Bílové
Různé
Závěr

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2)
text výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Prodloužení vodovodního řadu
v obci Rajnochovice“ a seznam oslovených dodavatelů - jedná se o zakázku malého rozsahu na
stavební práce, budou tedy přímo osloveny tři firmy, a to:
•
•
•

Cobbler s.r.o. se sídlem Zašová č.p. 633, 756 61
Swietelsky stavební s.r.o. se sídlem Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
VAST TERCIA spol. s r.o. se sídlem Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí

3)
prodej části pozemku p. č. 2174 o výměře 11 m2 za cenu 50 Kč/m2 – jedná se o prodej části
pozemku p.č.2174 o výměře 11 m2, návrh prodejní ceny ve výši 50 Kč/m2. Kupující bude hradit i
poplatky spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Záměr o prodeji je zveřejněn na úřední desce.
4)
prodej části pozemku č. st. 1006 o výměře 346 m2 a pozemku p. č. 2814 o výměře 39 m2 - jedná
se o pozemky pod stavbou a jezírkem, které jsou ve vlastnictví SJM Šiškovi. Odhadce nemovitostí Ing.
Kotas v posudku ze dne 24. 7. 2019 odhadl cenu těchto pozemků na 111 030 Kč. Záměr o prodeji těchto
pozemků je zveřejněn na úřední desce.
5)

aktualizovanou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

6)
odprodej suchého dříví na Bílové panem Dubou za cenu 100 Kč/ks - pan Duba z Lázů projevil
zájem o odkup suchého dříví na Bílové, jednalo by se o 79 ks kůrovcových stromů. Na vlastní náklady
provede zpracování stromů i úklid. Paní starostka navrhuje prodejní cenu ve výši 100 Kč/ks.

B. Zvolilo:
1)

jako ověřovatele zápisu paní Giebelovou Olgu a Gajduška Jaroslava

D. Určilo:
1)

jako zapisovatele paní Hegarovou Michaelu.

Jaroslava Jurčová v.r.
……………………………………………

Jaroslava Jurčová, starostka obce

Antonín Uhřík v.r.
……………………………………………

Antonín Uhřík, místostarosta obce

