ZÁPIS
o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018,
konaného dne 04. 07. 2018 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice v roce 2018(dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny
přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu dle jednacího řádu a na
internetových stránkách, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a že jsou přítomni 4 členi zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Pavel Worbis, Jindřich Žižka,

Omluveni:

Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula, Ladislav Večeřa

Nepřítomni:

0

Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Jindřich Žižka
Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi byli Ing. Libuše Krejčová a Pavel Worbis, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce
Ing. Libuši Krejčovou a Pavla Worbise.
Hlasování : pro – 4 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.

1.
2.
3.
4.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Výsledky výběrového řízení veřejné zakázky „TĚŠETICE PRŮTAH II413 C413 a C432 VO silnice II/413 a
silnice III/41316“
Smlouva o dílo
Diskuse

Usnesení č. 01/09/2018
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 4,
proti – 0
Usnesení č. 01/09/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Výsledky výběrového řízení veřejné zakázky „TĚŠETICE PRŮTAH II413 C413 a C432 VO silnice II/413 a silnice
III/41316“
Starostka obce seznámila zastupitele s výsledky výběrového řízení veřejné zakázky „TĚŠETICE PRŮTAH II413 C413 a C432
VO silnice II/413 a silnice III/41316“.
Otevírání obálek proběhlo 25.06.2018 v 16:05 hod. na OÚ Těšetice.
Komise pro otevírání obálek byla ve složení:
Jindřich Žižka, Mgr. Bezrouková Jana, Pavel Worbis, Ing. Herzig Milan
Doručena pouze 1 obálka .
Jan Lattner
IČO: 45662410
Cena za dílo:
Cena bez DPH
Výše DPH
Cena včetně DPH

Oblekovice 443, 671 81
782.725,79 Kč
164.372,41 Kč
947.098,20 Kč

Návrh usnesení č. 02/09/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na veřejné osvětlení s
názvem „TĚŠETICE_PRŮTAH II/413 C413 a C432 VO silnice II/413 a silnice III/41316“.

Hlasování : pro – 4 proti – 0 –
Usnesení č. 02/09/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Smlouva o dílo
Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy o dílo na akci s názvem „TĚŠETICE_PRŮTAH II/413 C413 a C432 VO silnice
II/413 a silnice III/41316“ mezi Obcí Těšetice, zastoupenou starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou a Janem Lattnerem
na provedení kabeláže a osazení svítidel na silnice II/413 a silnice III/41316. Předpokládaný termín ukončení 31.08.2018.
Cena za dílo:
Cena bez DPH
782.725,79 Kč
Výše DPH
164.372,41 Kč
Cena včetně DPH 947.098,16 Kč
Původní nabídka od firmy HABAU byla na cca Kč 1.200.000,-- .
Návrh usnesení č. 03/09/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje na realizaci veřejné zakázky „TĚŠETICE_PRŮTAH II/413 C413 a C432 VO silnice II/413 a
silnice III/41316“ firmu Jan Lattner a schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Těšetice zastoupenou starostkou Mgr. Janou
Bezroukovou a Janem Lattnerem v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování : pro – 4 , proti – 0 –
Usnesení č. 03/09/2018 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 4
Diskuse
Mgr. Bezrouková – informace o průběhu prací průtahu obcí, započaly práce na ul Bantická.
Občané mohou využívat k parkování prostory před KD a u kostela
Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin.

V Těšeticích dne 04. 07. 2018

--------------------------------Mgr. Jana Bezrouková
starostka obce

----------------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu

