Z 27. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 05.08.2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalovicích
Př í
tomnízastupitelé:
Omluveni:
Neomluveni:

Monika Brabcová , Ing. Gustav Hoš ťálek, Ing. Lukáš Kolovrátek,
Ladislav Pavlík
MVDr.Jaroslav Š tekl
Milan Holý, Robert Scheerbaum

Ná vrh programu:
1. Výběr zhotovitele na akci „Zateplení objektu ZŠ Dalovice, U Potoka 120+140, p.p.č.251+250,
k.ú. Dalovice“
2. Výběr zhotovitele na akci „Zpracování projektové dokumentace na objekt a nejbližš í okolí
bývalé „kamenné š kolky“ v Dalovicích

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnáš eníschopné.
Schvá leníprogramu jedná ní
Usnesení
:
ZO schvaluje program 27.mimoř á dného zasedá nízastupitelstva obce
Dalovice
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
Volba zapisovatele
Usnesení
:
ZO schvaluje zapisovatele p. Helenu Š najdrovou
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
Volba ově
řovatelů zá pisu
Starostka obce určila ověřovatele zápisu – Ing. Gustav Hoš ťálek, Ing. Lukáš Kolovrátek
Usnesení
:
ZO schvaluje navrž ené ověř ovatele zá pisu
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
1. Starostka obce informovala přítomné o firmách, které se zúčastnily výběrového řízení na akci
„Zateplení objektu ZŠ Dalovice, U Potoka 120+140, p.p.č.251+250, k.ú. Dalovice“.
Nabídky byly po splnění kvalifikačních předpokladů hodnoceny podle nejnižš í nabídkové ceny.
Jmenovaná komise vyhodnotila pořadí zúčastněných firem dle nabídkové ceny od nejnižš í takto:
1) RENSTAV stavební činnost s.r.o
2) LISTAV spol. s r.o.
3) STAVEBNÍVÝPLNĚ a.s.
Komise doporuč uje schválit pořadí vyhodnocených firem v uvedené m pořadí a pově řuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo s vítě znou firmu.
Usnesení
:
ZO schvaluje poř adívyhodnocených firem dle ná vrhu komise a pověř uje
starostku obce k podpisu smlouvy o dí
lo s ví
těznou firmu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdr: 0
2. Starostka obce informovala přítomné o výběru zhotovitele na akci „Zpracování projektové
dokumentace na objekt a nejbližš í okolí bývalé „kamenné š kolky“ v Dalovicích.
Nabídky byly po splnění kvalifikačních předpokladů hodnoceny podle nejnižš í nabídkové ceny.
Jmenovaná komise vyhodnotila pořadí zúčastněných firem dle nabídkové ceny od nejnižš í takto:
1) KARYA KV s.r.o.
2) TROPICO projekční kancelář
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Komise doporuč uje schválit pořadí vyhodnocených firem v uvedené m pořadí a pově řuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo s vítě znou firmu. Podmínkou je odevzdání díla do 02/2009
s ohledem na předpokládanou výzvu dotač ního titulu v mě síci 03-04/ 2009
Usnesení
:
ZO schvaluje poř adívyhodnocených firem dle ná vrhu komise a pověř uje
starostku obce k podpisu smlouvy o dí
lo s ví
těznou firmu. Podmí
nkou je
odevzdá nídí
la do 02/2009 s ohledem na př edpoklá danou výzvu dotační
ho
titulu v měsí
ci 03-04/2009
Pro: 4
Proti: 0
Zdr: 0
Dalš í zasedání zastupitelstva obce se koná 4.9.2008 v 18.00 hod.
Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsala:

Ing. Gustav Hoš ťálek v.r.
Ing. Lukáš Kolovrátek v.r.
Helena Š najdrová, dne 08.08.2008
Monika Brabcová v.r.
starostka obce
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