
Obec Hrcbce
Zastupitelstvo obce }TÍobce

ZáDis z usneseíí
33. veřeiného zasedání ZastuDitelstva obce IIrobce.

Konaného dne 24.1 2018' od 19. hodin v KD v Hrobcích

Zahájení' uřčení ověřovatelů zápisu, zapisovatele'

Zasedání zastupitelstva obce Hrobce bylo pahájeno v 19: 00 hodin místostalostou obce Bc' Petem
Křížem (ďile jen předsedající)
Informace podle $ 93 odst. 1 záko a o obcích byla na úřední desce obecního úřadu zveiejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.1' 2018 do 24.I.2018' současně byla
informace zveřejněna v elektonické podobě na weboých strrínkách obce.
Předsedající z prezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) koÍstatoval, že je
přítornno 5 z 9 zastwitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zríkona o obcích.
Předsedajicí navrhlulčitjako ověřovatele zápisu paní Ing. Lucii KříŽovou'
Hanu vonosfuiínskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Peta KříŽe.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce l{rcbce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii KjíŽovou
a Hanu vonostánskou' Zapisovatelem Bc. Peta IGíže.
Má někdo piipomínku nebo j iný návrh'
Kdoje plo schv.í]ení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
UsneŠelrí: schváleno.

Schválení prograrnu.

Proeram 33' zasedání (33/2017)

Projednání a schválení výsIedku výběrového řízení na oprary chodníků v obci.
Projednání Ýf,'hlášení záměřu disponoYat s majetkem obce _ vodovodní přivaděč
předfinancovaný svs a.s.
Diskuze
Závěr

Má někdo připomínl{u nebo jiný nár''rh?
Kdo je přo schválení programu dnešního zasedání?
Illasování: Pro 5' proti 0' zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

1) Projednání a schvá|ení výsledku výběrovóho řízení na opravy chodníků v obci.
Nauhovatel: místostarcsta obce.

Na zák]adě doporučení ýběrové komise navrhuji schválit toto usnesení.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového iízení ve veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce '' Chodníky v obci'', ve smyslu ust' s 27 písm. b) zákona č. 134/2016 sb.,
o zadávání veřejných zakázek' zadávané ,,Vnitříí směmice č. 2/2017..k zadríní veřeinÝch zakrázek
mďého rozsahu, v uzavřené Úzvě, v souladu s ',oBECNÝMI PRAVIDLY PRo ŽÁdATELE A

1)

4)

Ift.,ý4lLoA



PRIJEMCE.', ,,Metodicloým pokynem pÍo oblast zadáýáni zakázek pro programové období 2014
2020".

Nejvhodnější nabídka od firmy: chládek & Tintéra' a's', 1Č 6274]881, nabídková cena: 2 642
199.21 Kč vč. DPH.

|4k41
Zo pověŤljdÉtalosfu obce r'1drinim rozhodnutí o \iýběru dodavatele: Chládek & Tintěra, a.s., IČ
62'74388Í ,
Zo pověiujjřtarostu obce podpisem Smlouvy a díIo s lybraným dodavatelem: chládek & Tintě.a,
a.s., lC 62741881

Má někdo piipomínku nebojinj narŤh:
Kdo je pro schválení návrhu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usneseníi schyáleno.

2) Přojednání rThlášení záměřu disponoYat s majetkem obce _ vodovodní řád
předÍilancovaný SVS a.s.

Nauhovatel: místostarcsta obce.
Jedná se o vodovodní řad v Hrobcích' kteý byl vybudovrán v roce 1996 a předfinancován společ-
ností SVS a.s1kdeje obec akcioniířem'

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení návrhu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

3) Diskuze
Pan Matouch - informace pro přítomné obČany do VŘ se pňhlasily 4 firmy a byla vybnína
firma dle ceny.
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Raz ítko obce: V Hrobcích dne 29.I.2018



Seznam příloh:
1 ) Prezenční listina zastupitelů.

, 2) Zprávalýběrové komise
3) Záměr prodeje vodovodního řadu.

Přílohyjsou k íahlédnutí na oÚ v Hrobcích.


