Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26.7.2012 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing.Hrubý, F.Matěna, Z.Pejcha, Z.Dusová,ing.Krtička
František
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení firmy na základě výběrového řízení pro akci vjezdy a sjezdy v obci
Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/26072012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu ing.František Krtička a ing.Luboš Hrubý .
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/26072012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

V 19.15 hodin se dostavil pan Matěna
3. Starosta obce informoval přítomné, že v obci proběhlo výběrové řízení na akci
Oprava sjezdů a vjezdů v obci. Obec obeslala celkem 7 firem z toho 6 firem si
zažádalo o zaslání zadávací dokumentace a 4 firmy doručily cenovou nabídku. Dne
16.7.2012 se konalo bylo první kolo výběrového řízení , ve kterém komise shledala
nějaké nedostatky a oslovila firmu, aby do 19.7.2012 doručila opravenou
dokumentaci.Dne 19.7.2012 se konalo druhé výběrového řízení. Komise vybrala
firmu Novostav Komunikace a.s. , Hradec Králové. Celková hodnota díla v cenové
nabídce ze zadávací dokumentace činní 1 978 690,- Kč. Částka bude upravena dle
skutečně provedených metrů.

Návrh usnesení č.3/26072012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.,
Hradec Králové na opravu sjezdů v obci Sendražice
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
1

Dotazy:
ing.Krtička – jak to bude s vyměřením , kde má být sjezd vybudován - starosta odpověděl,
že firma si s tímto problémem poradí
ing.Smrčka – jak bude tvořena cena – pí Dusová odpověděla, že firma dodala položkový
rozpočet, dle kterého bude cena stanovena
4.Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 19.22 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: ing.František Krtička …………………….
Ing.Luboš Hrubý

…………………….

Zápis vyhotovila 26.7.2012 Iva Černá

2

