U S N E S E N Í č. 158/2021 - 166/2021
Z JEDNÁNÍ

Z AS TUPITELS TVA

MĚSTYSE ČES KÉ HEŘMANICE
TERMÍN KONÁNÍ: 12.10. 2021
Usnesení č. 158/2021:
ZM schvaluje navržený program dnešního jednání a zapisovatele P. Eliáše za P. Limberskou a
ověřovatele zápisu T. Jeřábka a MUDr. Novotnou za Ing. J. Lichtenberka a J. Pánka.
Usnesení č. 159/2021:
ZM schvaluje nabídku společnosti MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, Vysoké Mýto na
vypracování projektové dokumentace na opravy místních komunikací v Českých Heřmanicích v ceně
390.346 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 160/2021:
ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městysem a společností STAVITELSTVÍTRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto v rámci akce „Modernizace ZŠ České Heřmanice“,
kterým se navyšuje cena díla o vícepráce ve výši 191.501,96 Kč vč. DPH na celkovou částku
4.472.433,15 Kč vč. DPH a doba plnění se prodlužuje do 30.12.2021.
Usnesení č. 161/2021:
ZM schvaluje dodatky mezi městysem a společností JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl v rámci
akce „Modernizace ZŠ České Heřmanice“. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na odborný technický
dozor investora, kterým se mění doba plnění květen–prosinec 2021 a současně se jím navyšuje
odměna za činnost na celkovou částku 154.000 Kč bez DPH (22.000 Kč/měsíc) a dodatek č. 1 k
příkazní smlouvě související s obstaráním záležitostí souvisejících s výkonem koordinátora BOZP,
kterým se mění doba plnění květen–prosinec 2021 a současně se jím navyšuje odměna za činnost na
celkovou částku 35.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 162/2021:
ZM schvaluje nabídku od společnosti JD Dlouhý s.r.o., Vračovice 41, Vysoké Mýto na opravu
povrchu mostku M3 a části místní komunikace 17c v Chotěšinách v ceně 142.587,10 Kč bez DPH.
Usnesení č. 163/2021:
ZM schválilo předložený plán inventur na rok 2021.
Usnesení č. 164/2021:
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky jednotky sborů dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 na
pořízení pneumatik pro požární vozidlo a opravu cisternové automobilové stříkačky. Výše dotace
bude poskytnuta do 70% celkových nákladů maximálně ale 50.000 Kč.
Usnesení č. 165/2021:
ZM schvaluje nabídku společnosti STIMMA s.r.o., Moravská 216, Ústí nad Orlicí, na odstranění 6
ks pařezů u kostela sv. Jakuba v ceně do 5.445 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 166/2021:
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021 v předložené podobě.

Starosta :
V Českých Heřmanicích 12. 10. 2021.

Místostarosta :

