Obec Řečany nad Labem

Výpis z usnesení veřejného zasedání OZ Řečany nad Labem
č. 6/2022 ze dne 18.05.2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: Místo jednání: Zasedací místnost na Obecním úřadu v Řečanech nad Labem od 18:00 do 19:15 hod.

1) OZ schválilo:
a) Zapisovatele zápisu Kateřinu Teplou
b) Ověřovatele zápisu Bc. Miroslav Tkáče a Aleše Petrů
c) Program jednání a jeho doplnění
d) Rozdělení příspěvků občanským sdružením ro rok 2022: SK Řečany – 103 044 Kč, TJ Sokol
– 60 524 Kč, Aikido 4 597 Kč, Klub žen Labětín - 14 556 Kč, KVHT – 5 746 Kč, FC Startip –
8 810 Kč, Český rybářský svaz – 10 000 Kč, SDH Řečany – 12 258 Kč, SDH Labětín – 29 879
Kč
e) Darovací smlouvu SK Řečany nad Labem 1920, z.s. ve výši 78 111 Kč na provoz spolku.
f)

Darovací smlouvu Českému rybářskému svazu, z.s. místní organizace Řečany nad Labem
ve výši 176 233 Kč na provoz spolku.

g) Darovací smlouvu Tělocvičné jednotě Sokol Řečany nad Labem ve výši 7 554 Kč na provoz
spolku.
h) Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2022 č. OKŘ/22/21858 na pořízení pneumatik pro požární vozidlo do výše 70 % ze
skutečných celkových nákladů, max. však 40 000 Kč.
i)

Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Trnávka a Základní školou a mateřskou školou Řečany
n.L. ve výši 50 000 Kč na rekonstrukci šaten ZŠ.

j)

Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Trnávka a Základní školou a mateřskou školou Řečany
nad Labem ve výši 50 000 Kč na dílčí rekonstrukce a opravy chodeb, šaten a tříd MŠ.

k) Poskytnutí provozního příspěvku Základní škole a mateřské škole Řečany n.L. na vybavení
první třídy z důvodu velkého počtu žáků přihlášených k novému školnímu roku, ve výši
250 000 Kč.
l)

Podání žádosti o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova, Podpora provádění operací
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje na projekt: „Rekonstrukce zpevněných
ploch a sezení u parketu v Řečanech nad Labem“.

m) Uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem poptávky projektu „Rekonstrukce
zpevněných ploch u parketu v Řečanech nad Labem“ s panem Petrem Urválkem, Labětín,

za cenu 333 128 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo.
n) Uzavření smlouvy s firmou PRODIN a.s. na zpracování žádosti o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na Podporu a rozvoj venkova, DT Podpora obnovy místních
komunikací pro rok 2023 včetně zajištění související administrace akce „Řečany nad
Labem – lokalita Do Kouta“ za cenu 37 147 Kč včetně DPH.
o) Vyhotovení průmyslové podlahy Tanečního parketu v obci viz cenová nabídka společnosti
Gletr s.r.o., Chrudim a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.
p) Uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru investora na akci „Řečany nad
Labem – obnova chodníků po kabelizaci nn“ s firmou MAXIS CZ, s.r.o., Přelouč, ve výši
65 000 Kč.
q) Vyvěšení záměru obce prodat pozemek p.č. 699/10 v k.ú. Řečany nad Labem dle GP č.
653-98/2022 za cenu obvyklou 541 Kč/m2 bez DPH.
r) Prodej pozemků v k.ú. Labětín, p.č. 64/52 o výměře 132 m2 a p.č. 64/53 o výměře 9 m2
za cenu obvyklou 190 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za 26 790 Kč panu B.H., Labětín.
s) Na základě ankety obyvatel obce zahájení přípravy a realizace smluvního vztahu na
dodávku piva do obecní pivnice se společností Plzeňský prazdroj.
t) Ceník poplatků obecní knihovny pro rok 2022.
u) Vyhovění žádosti TJ Sokol Řečany nad Labem o bezplatné využití kulturní místnosti u
fotbalového hřiště k oslavám TJ Sokol.
v) Smlouvu o poskytnutí dotace z POV na „Nákup komunálního traktoru včetně
příslušenství“ ve výši 200 000 Kč od Pardubického kraje.
w) Vyhotovení opravy střechy u pivnice překládkou tašek od společnosti MIO stavební s.r.o.
za cenu 53 542 Kč s DPH viz nabídka + materiál, který bude třeba pro nutnou výměnu.
Dále vyhotovení podhledu – stropu v pivnici viz nabídka ve výši 47 831 Kč s DPH
x) Prodej starých chodníkových dlaždic za cenu 10 Kč včetně DPH za 1 dlaždici o rozměrech
30x30 cm.

2) OZ bere na vědomí:
a) Rozpočtové opatření č. 3
Ing. Michaela Matoušková, MPA
starostka

Ověřovatelé:

……………………………………….
Bc. Miroslav Tkáč

…………………………………………..
Aleš Petrů

