ObecHrobce
ZastupitelstvoobceHrobce
Zápis z usneseni
34.veřeinéhozasedáníZastupitelstvaobceHrobce.
od 18.hodin v knihovněv Rohatcích
Konanéhodne 23.2.2018"
Zahájeni,určeníověřovate|ůzápisu' zapisovatele.
obceBc. Petrem
obceHrobcebylo zahájenov 18:05 hodinmístostarostou
Zasedinizastupitelstva
KříŽem(dá1ejen předsedající)
Informacepodle $ 93 odst.1 zákonao obcíchbyla na úřednídesceobecníhoúřaduzveřejněna
byla
7 dní,ato od 16.2,2018do23.2'2018. Současně
v souladuse zákonempo dobunejméně
obce.
podoběna webovýchstrÍínkách
informacezveřejněnav e1ektronické
(přílohač.1)konstatoval,žeje
Zastupitelstva
z prezenónilistiny přítomnostičlenů
Předsedající
je
schopné
dle $ 92 zakonao obcích.
takžezastupitelstvo usnášení
přítomno5 Z 9 Zastupite1ů,
navrhlurčitjako ověřovatelezápisupaníIng.Lucii KiíŽovou,
Předsedající
předsedajícího
Bc. PetraKříŽe.
HanuVonostránskoua zapisovatelem
Návrh usnesení:
ověřovatelizápisupaníIng.Lucii Křížovou
ZastupitelstvoobceHrobceschva1uje
ZapisovatelemBc. PetraKříŽe.
a HanuVonostriínskou.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
schvá|eno.
Usnesení:
Schváleníprogramu.
Proeram 34.zasedání(34/2018)
energetickénáročnostia
1) Projednánía schválenívýs|edkuvýběrovéhořízenína snížení
změny zdroje rrytápěnífotbalovýchšatenv Hrobcích.
2) Projednánía schvá|enikupnísmlouly na -vodovodnířad
předfinancovanýSVS a.s.
3) Projednánía schvá|enínákupu požárníhovozu Avia od městaLitoměřice'
4) Diskuze
5\ Závěr
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schvá|eníprogramu dnešníhozasedání?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení:schvá|eno.
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energetickénáročnostia
1) Projednánía schvá|enívýsledkuýběrového řízenína snížení
změny zdroje lytápění fotba|ovýchšatenv Hrobcich.
Navrhovatel: místostarosta
obce.
a) Zastupitelstvoobceprojednaloa schvalujevýsledkyvýběrovóhořízeníve veřejnézakázcema|ébudovyfotbalovýchkabin'',ve
energetickénáročnosti
horozsahuna stavebnípráce''Snížení
dle doveŤejných
zakéuek'zadávané
13412016
Sb.,
o
zadávání
písm.
zakona
č.
ust.
27
b)
smyslu
$
veřejnýchzakázekv oPzP 2014-2020..verze7.0, dá|e v souladus dokumen.
kumentu,,Zadávaní
tem Vnitřnísměmiceó, 212017,,kzadávániveřejných
náročnostibudovyfotbalovýchka.
energetické
rozsahu...VZ pro projekt',SníŽení
zakázekma|ého
proprogramuZivotního
v riimcidotačního
operačního
03910004471)
bin..(CZ.05.5.18l0.0l0'0l16
středí.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
návrhu?
Kdo je pro schvá|ení
Hlasování:Pro 5oproti 0, zdrželse 0.
schváleno.
Usnesení:
nabídkaod firmy:VIDESTAV s.r.o..IČ$148285, nabídková
b) Nejvhodnější
cena:2 13924.|,58 Kě včetněDPH.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenínávrhu?
Hlasování:Pro 5 , proti 0, zdrže|se 0.
Usnesení:schvá|eno.
o výběrudodavatele:
obcevydánímrozhodnutí
c) Zo pověřujemístostarostu
VIDESTAV s.r.o.,IČ63148285
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schvá|ení
návrhu?
H|asování:Pro 5oproti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
obcepodpisemSmlouvys vybraným
d) Zo pověřujemíStostaÍostu
V ÍDESTAVs.r.o.,
lC 63l 48285
dodavateIem:
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
návrhu?
Kdo je pro schvá|ení
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:schváleno.
2) Projednánía schváleníkupnísm|oulyna - vodovodnířad
předíinancovaný
SVS a.s.
obce.
Navrhovatel: místostaÍosta
společJednáse o vodovodnířad v Hrobcích,kterýbyl vybudovánv roce 1996a předfinancoviín
je
je
Kupnísmlouvas přílohami přílohounávrhuusnesení
nostíSVS a.s.kde obecakcionrířem.
zríměrudle ziíkonao obcích.
včetnězveřejněného
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schvá|enínávrhu?
Hlasování: Pro 5' proti , zdržel se.
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3) Projednánía schválenínákupu požárníhovozu Avia o d městaLitoměřice.
obce.
Navrhovatel:místostarosta
pro hasiče.Cená vozu včetněvybaveníuvedeného
pro
JPo určené
Jednáse o vozidlo AVIA
v přílozekupnísmlouvyje 50 tis. Kč.Upozorňujiže1/3 kupnícenyhradíobecZidovice v rámci
nákuptétptechniky.
dohodyo poskyovaníJPo. Vzhledemk technickér,ybavěvozu doporučuji
je
Kupnísmlouvase seznamemr,rybavení v příloze'
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schvá|enínávrhu?
Hlasování:Pro 5, proti 0' zdrželse .
Usneseni:scbvá|eno.
4) Diskuze
_ na projektje zpracovaná
p. Kučera. jaký budevýnostohotozateplení.
Místotarosta
je
energetickásfudie,kterou podmíněnádotaceMZP.
5l Závér.
12 oběanů.
Zaseděnibvlo ukončenov 18:30 hodin. zaseděnise zúčastni1o

d"".&w.?-,!ilR

Místostarosta:
Hana

V Hrobcíchdne 23, 2, 2018

Razítkoobce:

(aznanr

nříInh.

l ) Prezenční
listinazastupitelů'
komise
2) Zpráva výbérové
řadu.
3) Smlouvana prodejvodovodního
4) KupnísmlouvaAVIA
Přílohyjsou k nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích.
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