
Usnesení č. 5/2014

Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Hradištko dne 5.5.2014

 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 

1. Rozpočtovou změnu č. 01/2014 – viz příloha č. 2.1 tohoto usnesení

 

2. Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/10310/14/LCD o úvěru uzavřenou mezi Českou
spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929, PSČ 140 00 a obcí Hradištko se sídlem
Hradištko 1, 252 09 Hradištko – viz příloha č. 3.1 tohoto usnesení

 

3.  Dohodu  o  ukončení  platnosti  smlouvy  č.  UP/10515/14/LCD  o  poskytnutí  bankovní  záruky
uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929, PSČ 140 00 a obcí
Hradištko se sídlem Hradištko 1, 252 09 Hradištko – viz. příloha č. 4.1. tohoto usnesení

 

4. Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zastupitelstvo obce
souhlasí  s  podpisem smlouvy o  výkonu autorského dozoru  projektanta  na  stavbu „Hradištko  –
Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“. Jako nejvhodnější nabídka byla komisí stanovena firma Fiala
Projekty, s.r.o., se sídlem Lečkova 1521, 149 00 Praha 4 – viz. příloha č. 5.1 tohoto usnesení.

 

5.  Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s  výsledkem  výběrového  řízení  na  poskytovatale  úvěru  na
financování díla „Hradištko – Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“. Vítězem soutěže byla hodnotící
komisí doporučena Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Zastupitelstvo
obce dále souhlasí s vydáním Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o úvěru s touto společností – viz. příloha č. 6.1 tohoto usnesení.

 

6.  Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s  podpisem  Smlouvy  o  poskytnutí  bankovní  záruky  Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Bankovní záruka bude zřízena pro účely
poskytnutí půjčky ze strany Státního fondu životního prostředí k financování akce „Hradištko –
Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“ v maximální výši 4.838.282,-Kč s ročním úrokem 1% - viz
příloha číslo 7.1 tohoto usnesení.

 

7. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Zepris,
s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha 4 na zhotovení díla „Hradištko – Pikovice,
tlaková  kanalizace  a  ČOV“.  Tento  dodatek  upravuje  podmínku  zhotovení  díla  s  odkazem  na
odstavec  3.7.,  článku  III  Doba  plnění.  Termín  posunutí  zahájení  prací  a  předání  staveniště  se
posouvá na datum 16.4.2104. Od tohoto data začíná běžet lhůta k provedení a ukončení díla dle
smlouvy o dílo, uvedená v čl. III odst. 3.1 – viz příloha č. 8.1 tohoto usnesení.

 

8. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavíráním Smluv o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury
obce se žadateli  o kanalizační přípojku v rámci výstavby projektu „Hradištko-Pikovice,  tlaková
kanalizace a ČOV“ - viz příloha č. 9.1 tohoto usnesení.

 



9. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Hradištko a majitelem
objektu č.p. 524, část obce Hradištko, administrativní objekt, postaveném na pozemku parc.č.st.
2581 a pozemku parc.č. 80/30 ostatní plocha v katastrálním území Hradištko pod Medníkem, obec
Hradištko,  okres  Praha-západ,  vedených  na  LV  č.  3260  pro  katastrální  území  Hradištko  pod
Medníkem,  obec  Hradištko,  okres  Praha-západ  u  Katastru  nemovitostí  pro  Středočeský  kraj,
Katastrální pracoviště Praha -západ – viz. příloha č. 10.1 tohoto usnesení

 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní
smlouvy mezi obcí Hradištko a majitelem objektu č.p. 524, postaveném na pozemku parc.č.st. 2581
a  pozemku  parc.č.  80/30  ostatní  plocha  v  katastrálním území  Hradištko  pod  Medníkem,  obec
Hradištko,  okres  Praha-západ,  vedených  na  LV  č.  3260  pro  katastrální  území  Hradištko  pod
Medníkem,  obec  Hradištko,  okres  Praha-západ,  u  Katastru  nemovitostí  pro  Středočeský  kraj,
Katastrální pracoviště Praha-západ – viz. příloha č. 11.1 tohoto usnesení.

 

11.  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi  Českomoravskou společností
chovatelů a.s., se sídlem Hradištko č.p. 123, PSČ 252 09, IČ 26162539 a obcí Hradištko, se sídlem
252 09 Hradištko, IČ 00241245 na objekt č.p. 500, jehož výhradním vlastníkem je ČMSCH a.s..
Předmětem a účelem nájmu je užívání nebytových prostor o výměře 319 m2, které sestávají z 10 ti
kanceláří,  chodby,  komory,  kuchyňky  a  2  WC,  nacházející  se  v  1.  NP.  Cena  za  nájem  byla
stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 21.054,-Kč – viz. příloha č. 12.1 tohoto usnesení.

 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dovybavení sběrného dvora z Prioritní
osy 4 OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast
pospory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady ve výši 1.609.300,-Kč s DPH. Podíl obce bude činit
10% z uznatelných nákladů – viz. příloha č. 13.1 tohoto usnesení

 

13.  Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti  z Operačního programu Životního prostředí,  v
rámci  projektu  „Snížení  prašnosti  v  obci  Hradištko“  na  pořízení  samosběrného  (čístícího,
zametacího, kropícího) vozu k údržbě komunikací v obci do výše 3.000.000,-Kč. Základní výše
spoluúčasti obce činí 10% z uznatelných nákladů.

 

 

Hradištko dne 5. května 2014

 

 

Návrhová komise :  Tomáš Pipota                 …........................................

 

                                 Pavel Pešek                   …........................................

 

 

 

 

                                                                                                                   Antonín Merta



                                                                                                             starosta obce Hradištko

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

 

Sňato z úřední desky dne :


