Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6. dne 3.9.2015
Přítomno: 14 zastupitelů

Omluvena: MVDr. Jaroslava Vondráčková (dle prezenční listiny )

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Určení zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu
Výběr dodavatele na opravu komunikace Šlakhamry
Rozpočtová změna č.7/2015
Smlouva se SVAK Žďársko
Smlouva o zřízení věcného břemene E-on č.: NM-014330029267/001

ZÁPIS:
1. Zahájení
2. Schválení programu
14 pro. 0 proti, 0 zdržel se
3. Určení zapisovatele – starosta určil zapisovatele Stanislava Šípka
4. Ověřovatelé zápisu – Roman Grodl, Vlastimil Františ
14 pro. 0 proti, 0 zdržel se
5. Výběr dodavatele na opravu komunikace Šlakhamry – Výběrová komise vybírala ze tří nabídek od firem
Silko s.r.o., Swietelsky stavební s.r.o., COLAS CZ, a.s. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele po porovnání
technických parametrů byla nabízená cena. Nejlepší nabídku podala společnost COLAS CZ, a.s. v celkové výši
4.666.421 Kč včetně DPH. Druhá společnost Swietelsky stavební s.r.o. nabídla provedení za 5.087.585 Kč vč.
DPH, třetí v pořadí skončila společnost SILKO s.r.o s nabízenou cenou 5.183.403 Kč vč. DPH. Výběrová komise
navrhuje schválit výběr dle navrhovaného pořadí. Zastupitelstvo schválilo dle výsledku výběrového řízení.
14 pro. 0 proti, 0 zdržel se
6. Rozpočtová změna č.7. – 9./2015. RO doporučuje zastupitelstvu schválit navrhovanou RZ. Zastupitelstvo
obce po seznámení s rozpočtovou změnou tuto schvaluje.
13 pro, 1 proti, 0 zdržel se
7. Smlouva se SVAK Žďársko – ZO schvaluje navrženou smlouvu.
14 pro. 0 proti, 0 zdržel se
8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330029267/001 s E.ON na parc. č. 290/2, 291/1, 261/1
v k.ú. Hamry nad Sázavou za účelem zřízení kabelového vedení NN a přípojkových skříní. ZO smlouvu
schvaluje.
14 pro. 0 proti, 0 zdržel se

9. Diskuse – ZO bere na vědomí příspěvky do diskuse.
- parkování u mostu pod nádražím
- dovybavení hřiště u tělocvičny – lajny, kůly na sítě, koše na basketball
- oprava basketbalových košů na hřišti v sídlišti U Lomu
- umístění pravidel chování na hřišti u tělocvičny
- vyhlašování konaných zasedání zastupitelstva

Ověřovatelé zápisu:

………………………………………………………………..
Roman Grodl

…………………………………………………………………
starosta obce

……………………………………………………………………
Vlastimil Františ

……………………………………………………………………………
místostarosta obce

