Obec Hrcbce
Zastupitelstvoobce }TÍobce
ZáDis z usneseíí
33.veřeinéhozasedáníZastuDitelstvaobce IIrobce.
Konanéhodne 24.12018'od 19.hodin v KD v Hrobcích
Zahájení'uřčeníověřovatelůzápisu, zapisovatele'
Zasedání
zastupitelstva
obceHrobcebylo pahájenov 19:00 hodinmístostalostou
obceBc' Petem
Křížem(ďile jen předsedající)
Informacepodle$ 93 odst.1 záko a o obcíchbylana úřední
desceobecního
úřaduzveiejněna
v souladuse zákonempo dobunejméně
7 dní,a to od 16.1'2018do 24.I.2018' současně
byla
informacezveřejněnav elektonické podoběna weboých strrínkáchobce.
Předsedajícíz prezenční
listiny přítomnostičlenůzastupitelstva(přílohač.1) koÍstatoval,žeje
přítornno5 z 9 zastwitelů,takžezastupitelstvoje usnášeníschopnédle $ 92 zríkonao obcích.
Předsedajicí
navrhlulčitjakoověřovatelezápisupaníIng.Lucii KříŽovou'
Hanuvonosfuiínskou
předsedajícího
a zapisovatelem
Bc. Peta KříŽe.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obcel{rcbceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii KjíŽovou
a Hanuvonostánskou' Zapisovatelem
Bc. Peta IGíže.
j
Má někdo piipomínkunebo iný návrh'
Kdoje plo schv.í]ení
tohotobodu?
proti
Hlasování:Pro 5,
0, zdrželse 0.
UsneŠelrí:
schváleno.
Schváleníprograrnu.
Proeram 33' zasedání (33/2017)
1) Projednánía schválenívýsIedkuvýběrovéhořízenína oprary chodníkův obci.
ProjednáníÝf,'hlášení
záměřu disponoYats majetkemobce_ vodovodnípřivaděč
předfinancovanýsvs a.s.
Diskuze
4) Závěr
Má někdo připomínl{unebojiný nár''rh?
Kdo je přo schváleníprogramu dnešního
zasedání?
Illasování:Pro 5' proti 0' zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
1) Projednánía schvá|enívýsledkuvýběrovóhořízenína opravy chodníkův obci.
Nauhovatel:místostarcsta
obce.
Na zák]adědoporučení
ýběrové komisenavrhujischválittotousnesení.
Zastupitelstvo
obceprojednaloa schvalujevýsledkyvýběrového
iízeníve veřejnézakázcemalého
rozsahuna stavební
práce '' Chodníkyv obci'',ve smysluust' s 27 písm.b) zákonač.134/2016sb.,
o zadáváníveřejnýchzakázek'zadávané
,,Vnitříísměmiceč.2/2017..kzadríní
veřeinÝchzakrázek
mďéhorozsahu,v uzavřené
v
souladu
s
PRAVIDLY
PRo
ŽÁdATELE A
Úzvě,
',oBECNÝMI

ft.,ý4lLoA

I

PRIJEMCE.', ,,Metodicloýmpokynem pÍooblast zadáýánizakázek pro programovéobdobí2014
2020".
Nejvhodnější
nabídkaod firmy: chládek & Tintéra'a's',1Č6274]881,nabídkovácena:2 642
199.21Kčvč.DPH.
|4k41

Zo pověŤljdÉtalosfu
obcer'1drinimrozhodnutí
o \iýběrudodavatele:
Chládek& Tintěra,a.s.,IČ
62'74388Í ,
Zo pověiujjřtarostuobcepodpisemSmlouvya díIos lybranýmdodavatelem:
chládek & Tintě.a,
a.s.,lC 62741881
Má někdopiipomínku
nebojinj narŤh:
Kdo je pro schválenínávrhu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0
Usneseníischyáleno.
2) PřojednánírThlášenízáměřu disponoYats majetkemobce_ vodovodnířád
předÍilancovanýSVS a.s.
Nauhovatel:místostarcsta
obce.
Jednáse o vodovodnířad v Hrobcích'kteý byl vybudovrán
v roce 1996a předfinancován
společnostíSVS a.s1kdejeobecakcioniířem'
Má někdo připomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenínávrhu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
3) Diskuze
Pan Matouch - informacepro přítomné
obČany
do VŘ se pňhlasily4 firmy a byla vybnína
firma dle ceny.

14,,/'Áu/r

Razítkoobce:

V Hrobcích
dne 29.I.2018

,

Seznampříloh:
1) Prezenční
listinazastupitelů.
2) Zprávalýběrové komise
3) Záměr prodejevodovodníhořadu.
na oÚ v Hrobcích.
Přílohyjsouk íahlédnutí

