Ke zveřejnění
Usnesení č. 78/2022 ze zasedání Rady obce Zaječí, konaného dne 29.8.2022
Rada obce Zaječí:
1/ schválila:
•

•
•

•
•
•
•
•

oslovení 5 dodavatelů k podání nabídek, za dodržení podmínek dle ustanovení § 6 zák.
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, tak aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace na akci: „Zaječí – demolice objektu na parcele 1091, k.ú.
Zaječí“
prominout odepsanou pohledávku za odpad 2013 a za odpad 2014 v celkové výši 2 250,- Kč
u paní …………, z důvodu její nevymahatelnosti
prominout odepsanou pohledávku za přestupek 2018 ve výši 1 000,- Kč u pana ……………….,
z důvodu její nevymahatelnosti
termín a program 21. jednání ZO, které se bude konat v úterý 20.9.2022 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti OÚ
zveřejnit záměr č. 62/2022 prodat části pozemku p. č. 5065/106 – dle GP č. 1509-32/2021
vyhotoveným Ing. Pavlem Grée, IČ: 761 66 821, Moravská Nová Ves – viz příloha
Regulativa pro novou zástavbu rodinných domů v lokalitě „U Hřiště II“
formulář Žádosti o koupi pozemku pro lokalitu „U Hřiště II“
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2021 na akci „Rekonstrukce dešťové
kanalizace ulice Školní, obce Zaječí – stoka E“ mezi Obcí Zaječí (objednatel) a Stavby RUFA
s.r.o. (zhotovitel)

2/ souhlasí:
• s projektovou dokumentací ke stavbě „Hospodářský objekt za RD a bazén, p. č. st. 346, k.ú.
Zaječí“
• se stavebním záměrem pana …………………., Zaječí vybudovat na obecním pozemku
p. č. 4855/203 opěrnou zeď a přístupovou cestu (schody) u domu č.p. 543 na ulici Dlážděná dle
předloženého náčrtu

3/ rozhodla:
• zadat odborné posouzení – určení ceny bytů na BD č.p. 227 u společnosti Znalci a odhadci –
•

znalecký ústav spol. s r.o., Brno
o zajištění provedení stavebních úprav příjezdu a přístupu k nemovitosti na veřejném prostranství
před domem Domky 178 a pověřila místostarostu obce k jednání o provedení stavebních úprav
na veřejném prostranství před domem Domky 178. Způsob úprav bude předložen na příští
jednání RO.

4/ vyhodnotila:
•

jako cenově nejvýhodnější nabídku na akci „Zaječí – Zpevnění ploch komunikací“ od firmy
David Svrček, Zaječí
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5/ pověřila:
• paní starostku obce uzavřít Smlouvu o dílo s firmou David Svrček, Zaječí, na stavbu - „Zaječí –
Zpevnění ploch komunikací“
• radního pana Petra Nechuty k provedení místního šetření, zda část pozemku p. č. 4855/195
o požadované výměře pronajat (zveřejnit záměr) či nikoliv – průjezd vozidel k ostatním
nemovitostem

6/ zamítla:
• nabídku od České pošty, s.p. na provozování pošty Partner
• snížit nájem za nebytové prostory v budově č.p. 451 (Večerka)
• pronajat a uzavřít Smlouvu o nájmu na pozemek p. č. 748/4, o výměře 653 m2, vedený jako
zahrada, v k. ú. Zaječí za účelem parkovacího stání

7/ vzala na vědomí:
• informaci ze SFDI o schválení příspěvku na akci „Zaječí – ul. Hlavní, chodník“ – ISPROFOND
•
•

5627510243 ve výši 6 009 136,- Kč
předložené vyúčtování - Hody 2022 od spol. Sirupy Penzion Zajíček s.r.o.
informaci o překopu komunikace na ulici Vinařská na stavbu „Vodovodní přípojka
ke 3 objektům (Modrý sklep, vinný sklep a RD)“
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