
Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z ]rsne§ení
40. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Hrobce,

Konanóho dne 3. 10. 2018. od 19" hodin v KD v Hrobcích

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele.

Zasedžní zastupitelstva obce Hrobce bylo zahqeno v 19:03 hodin místostarostou obce Bc. Petrem
Křížem (dále jen předsedající)
Informace podle § 93 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, ato od 25.9.2018 do 3. 10. 2018. Současně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z ptezenční listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 5 z9 zasilpitelů,(Alena Ďurišová, Ing. Lucie KŤižová,HanaVonostránská, Bc. PeftKšiž,
Pavel Matouch) takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle § 92 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit jako ověřovatele záryisupaní Ing. Lucii Křížovou,
Hanu Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra KŤíže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápísupaní Ing. Lucii Křížovou
a Hanu Vonostránskou. Zapisovatelem Bc. Petra KŤíže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Schválení programu.

Proeram 40. zasedání (40/2018)

1) Rozpočtová změna 5 l 201,8
2) Schválení výsledku výběrového řízení na pořízení vyklapěče sběrných nádob.
3) Doptňující bod programu - zrušení mandátu paní Ortové Krajst<ým soudem v Ústí

nad Labem
4) Diskuze.
5) Závér.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.
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1) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 5/2018
Nawhovatel: místostarosta obce.
Rozpočtov á zména je přílohou usnesení.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
Illasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 1.

usnesení: neschváleno.

2) Schválenívýsledkuvýběrovéhoíízenína pořízenívyklápěČe sběrných nádob.

Navrhovatel: místostarosta obce.
Na zakladě zastupitelstvem schváleného investičního záměru jsem vypsal výzvuk podání nabídek

pro veřej14o., .oútěž na dodávku kontejnerového vyklapěče sběrných nádob. Na pořízení jmeno-

vaného uynapěe. máme přidělenou dotaci od Ústeckého kraje 385 tis. Kč.
Yýzva,návrlr_smlouvy a dokumentace z VŘ jsou v příloze zápisu. Oslovil jsem 5 dodavatelŮ.

Výběr nejvýhodněiší nabídky - pořadí dle ceny

1) ZV Agro švermova !373,413 0L Roudnice nad Labem, lčo: 27822833,

došlo 27.9.2018.

Cena včetně DPH - 601 912,- Kč.

2l Multitec Český Brod, s.r.o. Klučovská 25g,28201Český Brod, lČO: 02486105

Cena včetně DPH - 619 520,- Kč.

Výběrová komise doporučuje vítěznou firmu ZV Agro Šverm ova L373, 4t3 01, Roudnice nad Labem,

lčo|27822833, S nabídnutou cenou 6oLgI2,- Kč včetně DPH za podmínky doloŽení pojistné

smlouvy na pojistné plněnído výše zakázky.

V případě nedoloženívýše jmenované smlouvy do 3 pracovních dnů tj. do 8. 10. 2018 do ]-5 h na-

vrhujeme zadavateli podepsat smlouvu s druhým v pořadí.

Výběrová komise ve složení: Pavel Matouch, lng. Lucie Křížová, Hana Vonostránská

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?

Pan Sekera - jedná se o velkou investici proč nepočkáte po volbách na nové zastupitelstvo? A ni-

kde jsem neviděl ekonomickou rozvahu ke svozu,zda se toto obci vŮbec vyplatÍ.

Místostarosta - jedná se o navazující projekt na svoz biodpadu je nutno toto dokonČit.

Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
usnesení: schváleno
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3) Doplňující bod programu - zrušení mandátu paní Ortové Krajslcým soudem v Ústí
nad Labem.

V minulých dnech jsem náhodou obdržel rozsudek krajského soudu ze ďne 17 .1.2017,který zanítá
stížnost paní Dany Ortové na zánikmandátu zastupitelky obce Hrobce. To znamená, Že paní Dana

ortová od 17 . I.2017 není zastupitelkou obce. Nechápu proČ toto tajila.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3) Diskuze - 0.

7) Závér.

Zasedáníbylo ukončeno v 19:20 hodin. Zasedání se zúčastnili 7 občanů.

Zápis byl vyhotoven 10. 2018

Zapisovatel:

ověřovatelé

Starosta: Petr Kříž

Razítko obce
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Hana vonostránská dne 12/4/4?""",i"""""",

V Fkobcích dne 12.10. 2018

Seznam příloh: rozpočtová změnač. 5120í8
dokumentace VŘ vyklapěč sběmých nádob
rozsudek krajského soudu - zrušení mandátu zastupitele obce z dŮvodu
neslučitelnosti funkcí.

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Hrobcích.
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