Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 29. 3. 2017 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Přítomni:
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Mach, Z. Šmausová, P. Thon, R. Horová
Nepřítomni:
M. Dušková, M. Dvořák, P. Batakov (omluveni)
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (8. 3. 2017)
Finance obecního úřadu
Schválení prováděcí formy na akci: „Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a
chodníky“ – návrh výběrové komise
6. Usnesení
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Mach, Z. Šmausová
Hlasování 6:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně
ve výši 221.461,17,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.029.147,79,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.250.608,96,- Kč. V tuto chvíli jsou
všechny platby za předchozí měsíc uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
5. Pan Mach informoval OZ průběh jednání výběrové komise konané dne 18. 3. 2017 v 10:00 hod, ve
složení p. M. Mach, M. Dvořák a J. Husnajová, p. Batakov a pí. Horová (omluveni), a zároveň seznámil
OZ s výsledkem jednání. K rukám výběrové komise byly doručeny tři cenové nabídky z celkem 4
poptávaných firem a to od firmy Aquarius s.r.o., Klika a Dvořák s.r.o. a Froněk, spol. s.r.o. Po
dokladové kontrole konstatovala výběrová komise, že všechny tři firmy splňují kvalifikační
předpoklady, a po doplnění a upřesnění pojistné smlouvy a záruční doby, která byla všemi firmami
upravena dle požadavku na 48 měsíců.
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Konečná nabízená cena konstatovaná v zápisu výběrové komise:
firmy Aquarius s.r.o. _2.791.809,-Kč bez DPH tedy 3.378.088,89,- Kč včetně DPH
firmy Klika a Dvořák s.r.o. _ 2.481.754,89,-Kč bez DPH tedy 3.002.923,42,-Kč včetně DPH
firmy Froněk, spol. s.r.o. _ 2.062.472,20,-Kč bez DPH tedy 2.495.591,40,- Kč včetně DPH
Z tohoto důvodu navrhuje výběrová komise jako vítěze zadávacího řízení firmu Froněk, spol.s.r.o.
Hlasování 6:0 (Schváleno)

Pošta došlá:
•
Pošta odeslaná:
• ---Info:
•

Pan starosta informoval OZ o opravě hřbitovní zdi, celkem budou opravena tři pole zdi, které byly
v havarijním stavu a hrozilo její zřícení na přilehlé náhrobky.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:35 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Zlata Šmausová
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 29. 3. 2017
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2017/17

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/18

Program zasedání

3. 2017/19

Schválení prováděcí firmy na akci: „Revitalizace parteru centra obce Svinařov,
komunikace a chodníky“ – návrh výběrové komise

II. Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
Zapsala : J. Husnajová
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