USNtESENí č. 6l20t6

ze schŮze zastupitelstva obce Prosetín, konané dne 29. slpna 2016 v zasedací
místnosti otj v prosetíně

Zastupitelstvo
l

.

Schvaluje

a) Nařízení obce Prosetín č. 112016

o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje naúzemi obce
b) Požární řád obce Prosetín, Plán preventivně výchovné činnosti obce Prosetín
na rok 2016, Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární
ochrany v obci Prosetín
c) Smlouvu s Pardubickýrl krajem o poskytnutí dotace z POV na rok 2016 rekonstrukce hasičsl<ó zbrojnice v Prosctíně
d) Firmu Europrojekt Dotace k podání a zpracování žádosti o dotaci na akci
,,Vestavba ZŠProsetín"
e) Návrh srnlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na stavební práce na akci
,,Vestavba ZŠProsetín" dle Ministerstva pro místnírozvoj, příloha č. 4
f) Firrnu Europrojekt Dotace k provedení výběrových řízení-zakázky malého
rozsahu na stavební práce, na dodávku vybavení nově vzniklých učeben, a na
služby (zahrada-sadové úpravy, venkovní mobiliář) , vše na akci ,,Vestavba
ZS Prosetín" včetně cenové nabídky firmy
g) Firmu Europrojekt Dotace ke zpracování žádosti o dotaci, administrace
žádosti v realizačníťázi, akce,,vestavba zš prosetín"
h) Firmrr Europrojekt Dotace ke zpracor"ání žádosti o platby dotace na akci
.,Vestavba ZŠProsetín"
i) Firmu Europrojekt Dotace ke zpracování zár,,ěrečných zpráv na akci
,,Vestavba ZS Prosetín"
j) Příkazní smlouvu s flrrnou INGENIRII{G Krkonoše a.s. Trutnov-zajištění
přípravy a organizace na výběr vhodného zhotovitele stavby ,,Splašková
kanalizace v obci Prosetín-Il. etapa"
k) Rozpočtové opatření č. 5l20l6 ve výši
o příjmy : 895,5 tis. Kč
r výdaje : 895,5 tis. I(č rozpočet zůstává schodkový
l) Prodej pozemku p.č. 3 6019 o výměře 30 rn2, cena za l m2 je 50,-- Kč.
m)Nákup pozemků p,č,360126,360160,360151 o celkové výměře l1 m2, cena
za 1 m2 je 50,-- Kč, Vklad do katastru platí kupující.
n) l,aslání nesouhlasndhtl stanoviska rra l(rajsl<ý úřac1 PI( l< ,.Dotěženízásob
v kamenolomu Zárubka"'
o) Uzavření smlouvy o úvěru na profinancování investice ,,Prosetín-splašková
kanalizace-L etapa" s Komerčrrí bankou v Chrudimi
p) Stanovisko k novostavbě řadových domů- nový sjezd na místníkomunikaci a
nové napojení na stávající dešt'ovou kanalizaci
:

q) Srnlouvu

o dílo s flrnrou SOVIS

komunikace v Mokrýšově
2, Neschvaluje

-

a.s. Hradec Králové na opravu místní

úsek C.

:

a) Nákup poznávacích omalovánek regionu Chrudimsko od fi.my Bonus Card
Vsetín

starostu k podání žádosti o dotaci z POV
před hasičskou zbrojnicí v Malinném"

3. Pověřuje

-

na akci ,,úprava povrchu

4, Bere

na vědomí
a) Územní studie 25

b) Průběh stavby kana|izace I. etapy Klínek
c) Vyčištěníobecního lesa, lapače hmyzu

V Prosetíně 29.B.20l6
\
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mistostarosta

/

Ja roslav Raba
Starosta /

