Zápis
z mimomářdného zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 18.7. 2012 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Lískovec, Pelikán, Trenda

Omluveni: Kyrianová, Ročovský
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Trenda, Kubešová
Zasedání řídil starosta obce Josef Dolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelstvo")
v 18.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu pana Trendu a paní
Kubešovou.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu,
přítomným a poté dalo návrhu programu hlasovat.

dal možnost

vyjádřit

se všem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Projednání proplacení faktur na rekonstrukci hráze rybníka Husinec a opravy
kanalizačních řadů v obci Drahotěšice
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
6. Projednání výběrového řízení na rekonstrukci Obecního domu a výběr dodavatele díla
7. Schválení rozpočtové změny Č. 1
8. Různé
9. Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: O

Zdrželi se: O

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Projednání proplacení faktur na rekonstrukci hráze rybníka
Husinec a (\pravy kanalizačních řadů v obci Drahotěšice
Po nedávném přívalovém dešti bylo nutno provést rekonstrukci hráze a odtokového tělesa
rybníka Husinec a opravy kanalizačních řadů v obci Drahotěšice. Práce provedla firma
Stavitelství Briezstienský s.r.o. v částce 104.777,- Kč a 112.202,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s proplacenim faktur na částky 104.777,- Kč a 112.202,- Kč včetně DPHfirmě
Stavitelství Briezstiensky
s.r.o. za rekonstrukci
hráze rybníka Husinec a opravy
kanalizačních řadů v obci Drahotěšice.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci veřejného
osvětlení
V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 byla obci Drahotěšice
poskytnuta účelová dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v celkové výši 150.000,- Kč.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci
osvětlení v obci Drahotěšice v celkové výši 150.000,- Kč.
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

veřejného

Bod 6. - Projednání výběrového řízení na rekonstrukci
výběr dodavatele díla

Obecního domu a

a rekonstrukci Obecního domu v Drhotěšicích bylo provedeno výběrové řízení, které pro
Obec Drahotěšice zajistila firma Mane s.r.o. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo pět
firem s níže uvedenými nabídkami (ceny včetně DPH):
Stavcent a.s.
Stavitelství Lískovec s.r.o.
Matteo s.r.o.
Stavitelství Briezstienský s.r.o.
Hochtief CZ a.s.

1.612030,1.604 256,1.627 545,1.582 798,1.656447,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Pro vyhodnocení výběrového řízení byla jako jediné kritérium daná cena. Z hodnocení byla
vyřazena firma Stavitelství Lískovec s.r.o. z důvodu neúplné nabídky - nedoložení
kvalifikačních předpokladů, nedoložení referenčních staveb.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje firmu Briezstiensky s.r.o. k provedení rekonstrukce pláště Obecního domu v
Drahotěšicicb v částce 1.582 798,- Kč včetně DPH a zároveň souhlasí, aby tato firma
provedla udržovací práce na kapličce sv. Václava v hodnotě díla 68.414,- včetně DPH.
OZ pověřuje starostu dalším řízení včetně zajištění smlouvy o provedení díla.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 7. - Schválení rozpočtové změny č. 1
Návrh usnesení:
OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: O

*

*

*

Bod 8. - Různé
Nebyly žádné podněty ani připomínky.

Bod 9. - Diskuse
ebyly žádné připomínky.

*

*

*

Zdrželi se: O

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.

SVOJI
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zapsal:.~
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Zápis ověřili:

L. Pelikán
1. Trenda
1. Kubešová

, j~/
Schválil:

.
1. Dolák - starosta

účast a v 18.45 hodin ukončil

