
Zápis z usneseni

Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zahájeni, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.

Zasedáni zastupite1stva obce Hrobce !y1o zahájenov 10: 20 hodin stalostou obce Éc. Petrem
KřiŽem (dále jen předsedající)

Informace podle $ 93 odst' 1 žákona o obcích byla na úřední desce obecního uřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2I.7 . 2017 do 30. .I .2017 . Současně by1a
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových strrínkách obce'

Předsedající z prezenóni listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha ě. 1) konstatoval, žeje'
pŤítomno 5 z 9 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zákona o obcích.

Předsedající nawhl určit jako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii KříŽovou,
Hanu Vonostriánskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra Kříže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu parrí Ing. Lucii KříŽovou
a Hanu Vonostránskou. Zapisovatelem Bc" Petra KříŽe.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schvá|eno.

Schválení programu.

Proeram 27 . zasedáni (.2712016)

1) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na akci výstavba multifunkčního hřiště
v Hrobcích
Nawhovatel: starosta obce.
Na základě doporučení výběrové komise jmenované zastupitelstvem obce, která zasedala dne 21. 7 .
2017, navrhuji schválit výs1edek l"ýběrového řízení na akci výstavba multifunkčního hřiště'
Výběrová komise lryhodnotila jako vítěznou nabídku, nabídku od fy. Linhar1 spol. s.r.o. Lhotecká
820,250 0i Brandýs ďL' Stará Boles1av za nabídnutou cenu 1 585 968'00 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje staÍostu podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci výstavba
multifunkčního hřiště v Hrobcích.
Protokol o hodnocení a posouzení nabídek v příloze.

Má někdo pňpomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení výs|edku výběrového řízení na výše jmenovanou akci?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváIeno.
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Zasedríní bylo ukončeno v hodin. zasedéoli se zúčastnilo lidí

Zápis by| vyhotoven dne:
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Razítko obce:

Seznam příloh:

1) Prezenční listina.
2) Protokol o hodnocení a posouzení nabídek. (v kopii)

Pfflohv isou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích.
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