Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 14. 12. 2016 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:02 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 8 členů zastupitelstva
a to: Ing. Petr Blažek, Zdeněk Černík, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín
Kratochvíl, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 88,88 %
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Bc. Petr Kožený omluven - pozdní příchod o 15 minut
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 0
Hosté: 0
Bc. Petr Kožený příchod v 18,19 hodin.
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

1.2 Schválení programu
1) Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu a vyzval je k jeho
případnému doplnění a schválení. Pan Petr Blažek navrhl zařadit jako bod jednání
Projednání nabídky na organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky Výkon
technického dozoru investora při realizaci stavby „Svinčany – Rekonstrukce
multifunkčního areálu“
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Navržený program zasedání:
2) Zahájení
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Rozpočtová opatření č. 4/2016 a 4/S/2016
5) Rozpočtové provizorium na rok 2017
6) Dodatek č. 1/2017 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
7) Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2017
8) Žádosti
9) Informace z jednání
10) Zprávy komisí
11) Projednání nabídky na organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky Výkon
technického dozoru investora při realizaci stavby „Svinčany – Rekonstrukce
multifunkčního areálu“
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 13. 12. 2016
Na účtu vedeném u ČNB k 13. 12. 2016
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 13. 12. 2016
Pokladna k 13. 12. 2016
Celkem k 13. 12. 2016:

8 494 443,39 Kč
1 904 643,43 Kč
80,84 Kč
22 718 Kč
10 421 885,66 Kč

Uhrazena kupní cena za pozemek:
- p. č. 102/ 10 v k. ú. Svinčany v ceně 685 000 Kč
- prodej vytěženého dřeva z obecního lesa v ceně 66 681 Kč
Uhrazeno:
-

kvalifikovaný a komerční certifikát starosta 674,38 Kč
údržba výtahu 3 751 Kč
telefon + internet 4 031,70 (dva měsíce)
oprava kanalizace 111 667 Kč
vánoční osvětlení stromu 8 316 Kč (3 x 20 m)
svoz odpadů 42 556 Kč
útulek pro psa 3 260 Kč
předplatné časopisu pro knihovnu Rytmus života 827 Kč
2

-

těžba dřeva v obecním lese 7 229,75 Kč
předplatné Věstníku Pardubického kraje 575 Kč
předplatné časopisu pro knihovnu Tina 676 Kč
rozúčtování plynu za rok 2015 nájemníkům dle odečtu poměrových
měřidel 3 842 Kč
projekt Úprava vstupu kulturního domu 66 550 Kč
servisní poplatky Geosense 7 260 Kč
školení účetní 1 452 Kč
spolufinancování opravy cyklostezky Choltice – Svinčany 30 000 Kč
svoz komunálních odpadů 43 513 Kč

Diskuze: bez diskuze
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtová opatření č. 4/2016 a 4/S/2016
Předsedkyně finančního výboru předkládá rozpočtové opatření č. 4/2016:
Paragraf Položka ÚZ
1032

2111

4354

2111

4354
2321
2321

2132
5171
5901

3639
3639

5166
6130

3745
6171

5011
5136

Popis
Příjmy
Výdaje
Podpora ostatních produkčních činností – příjmy
z poskytování služeb a výrobků
5 100,00
Chráněné bydlení – příjmy z poskytování služeb
a výrobků
7 000,00
Chráněné bydlení – příjmy z pronájmu
nemovitostí
- 7 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod – opravy
52 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod – rezervy
-52 000,00
Komunální služby – konzultační, poradenské
- 4 200,00
a právní služby
Komunální služby - pozemky
4 200,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – ostatní
osobní výdaje
4 000,00
Činnost místní správy
1 100,00

Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

3

Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4/S/2016 ze dne
16. 11. 2016.
Paragraf Položka ÚZ
1032

2111

3725

2324

2212

5329

3633
4354

5909
5909

6171

5011

6171

5031

6171

5032

6115

5021 98193

6115

5901 98193

Popis
Příjmy
Výdaje
Podpora ostatních produkčních činností – příjmy
z poskytování služeb a výrobků
61 300,00
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů –
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5 000,00
Silnice – ostatní neinv.transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
30 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí –
ostatní neinvestiční výdaje
5 000,00
Chráněné bydlení - ostatní neinvestiční výdaje
20 000,00
Činnost místní správy – platy zaměstnanců
v pracovním poměru
6 500,00
Činnost místní správy –povinné pojistné na soc.
zab. a přísp. na st. pol. zaměstanosti
2 000,00
Činnost místní správy –povinné pojistné na
veřejné zdravotní pojištění
2 800,00
Volby do zastupitelstev ÚCS – ostatní osobní
výdaje
20,00
Volby do zastupitelstev ÚCS - nespecifikované
rezervy
- 20,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 4/S/2016 ze dne 16. 11. 2016 na vědomí.

4. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
Na základě ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, projednalo
zastupitelstvo obce tato pravidla rozpočtového provizoria.
Obec Svinčany bude do schválení rozpočtu obce Svinčany pro rok 2017 hospodařit dle
upraveného konečného rozpočtu roku 2016 s tím, že v případě nutnosti budou propláceny
mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu (např. plnění povinností z pracovněprávních
vztahů, zálohy na energie) i výdaje spojené s nedokončenými investičními akcemi obce
a objednané práce v roce 2016, příspěvky obcím a svazkům obcí, ve kterých je obec členem,
v případě nutnosti výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku a výdaje související
s prodejem či nákupem pozemku, plnění povinností z právních předpisů (vratky dotací), nutné
opravy a údržba obecního majetku. Dále budou propláceny neuhrazené došlé faktury z roku
2016.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017:
Obec Svinčany bude do schválení rozpočtu obce Svinčany pro rok 2017 hospodařit dle
upraveného konečného rozpočtu roku 2015 s tím, že v případě nutnosti budou
propláceny mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu (např. plnění povinností
z pracovněprávních vztahů, zálohy na energie) i výdaje spojené s nedokončenými
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investičními akcemi obce a objednané práce v roce 2016, příspěvky obcím a svazkům
obcí, ve kterých je obec členem, v případě nutnosti výdaje na pořízení drobného
dlouhodobého majetku a výdaje související s prodejem či nákupem pozemku, plnění
povinností z právních předpisů (vratky dotací), nutné opravy a údržba obecního
majetku. Dále budou propláceny neuhrazené došlé faktury z roku 2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

5. Dodatek č. 1/2017 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
-

svoz KO bude prováděn s frekvencí 52 x ročně
svoz biologického odpadu rostlinného původu v období od dubna do listopadu
s frekvencí 1 x 14 dní

Cena za svoz a odstranění komunálních odpadů v roce 2016:
Svoz odpadu = počet obyvatel + počet objektů k rekreaci x 288 Kč bez DPH
Uložení odpadu = 698 Kč/tuna bez DPH + základní poplatek 500 Kč/tuna bez DPH
Odstranění bioodpadu = 375 Kč/tuna bez DPH, základní poplatek 0 Kč
Svoz nádob na odpad – obecní zřízení: 2 372 Kč bez DPH (2 x hřbitov, 1 x chráněné byty,
1 x OÚ)
Pronájem kontejneru na směsný odpad (dům s chráněnými byty) 1 200 Kč bez DPH/ks/rok
Svoz vytříděných odpadů (sklo, plast, kovy, papír): počet obyvatel x 355 Kč bez DPH
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Dodatek č. 1/2017 k smlouvě č. 87/02 o odvozu
odpadu.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 5/7/2016 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

5

6. Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2017
Změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členův zastupitelstev
dochází k navýšení částek uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstev územních
samosprávných celků o 4 % s účinností od 1. 1. 2017.
Dosavadní výše odměn:
- starosta
- místostarosta
- předsedové výborů a komisí

9 800 Kč
7 500 Kč
950 Kč

Diskuze: bez diskuze
Pan Bc. Petr Kožený - příchod v 18,19 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje výši odměn členům zastupitelstva obce Svinčany
s účinností od 1. 1. 2017 takto:
- starosta
9 800 Kč
- místostarosta
7 500 Kč
- předsedové výborů a komisí
950 Kč
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 6/7/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

7. Žádosti
• Žádost Spolku žen na pronájem kulturního domu za účelem konání Babských bálů
a zapůjčení sálu za účelem jejich nacvičování, ponechání hudební techniky v sále mezi
jednotlivými plesy – žadatel I. S.
Diskuze: Předání a převzetí sálu si domluví nájemce se správkyní sálu Ludmilou Fišarovou.
O konání akcí, kdy nebude možno používat sál pro nácvik, bude I.S. dopředu informována
správkyní sálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu Ivě Stehlíkové
ve dnech 08. 04. 2017 a 15. 04. 2017 za účelem konání Babských bálů. Pronájem dle
sazebníku, nácvik od 07. 01. 2017 do 07. 04. 2016 bezplatně, uskladnění techniky mezi
plesy bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 7/7/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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• Žádost SDH Svinčany, o zapůjčení sálu na Výroční valnou schůzi a pronájem sálu
za účelem konání Maškarního hasičského plesu
Diskuze: Předání a převzetí sálu si domluví nájemce se správkyní sálu Ludmilou Fišarovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu SDH Svinčany
dne 18. 02. 2017 za účelem konání Maškarního hasičského plesu. Pronájem dle
sazebníku. Zapůjčení KD dne 13. 01. 2017 za účelem konání Výroční valné schůze –
bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 8/7/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost J.B., o pronájem sálu kulturního domu za účelem konání rodinné oslavy
Diskuze: Předání a převzetí sálu si domluví nájemce se správkyní sálu Ludmilou Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 14. 1. 2017 J. B.,
za účelem konání rodinné oslavy. Pronájem stanoven v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 9/7/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

• Liberiánský institut, Holečkova 36/1265, Praha – prosba o podporu a součinnost
Liberiánský institut žádá o sdělení, kdo, kdy a co u nás dělá pozitivního pro ostatní, zároveň
žádá o zaslání kontaktu na tyto lidi. Kdy v našem okolí stát postupoval špatně, neefektivně,
zbytečně, kdy selhal.
Diskuze:
Nebylo připomínek, že by v našem okolí stát postupoval špatně a neefektivně.
Zastupitelstvo obce vzalo žádost Liberiánského institutu na vědomí.
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• Žádost A.T., o pronájem pozemku p. č. ZE 495/6 v k. ú. Svinčany, za účelem zřízení
výběhu pro koně (případně jízdárny)
V současné době je na výše uvedený pozemek uzavřena nájemní smlouva s O. P. na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou do 31. 10. běžného roku nebo dohodou obou smluvních stran.
Obec si vyhrazuje vypovědět tuto smlouvu ve výpovědní lhůtě 6 měsíců, a to pokud by to
vyžadoval veřejný zájem. Stále ještě nejsou zapsány KPÚ v k. ú. Svinčany a Raškovice
u Přelouče – po zápisu by měly padnout všechny nájemní smlouvy (změna číslování
pozemků, pozbytí obecní pozemků).
Diskuze:
A. T. bude emailem sděleno, že pozemek je momentálně vázaný nájemní smlouvu,
s výpovědní lhůtou do 31.10 běžného roku. Současný nájemce bude kontaktován, zda-li má
nadále zájem o pronájem tohoto pozemku p. č. ZE 495/6 v k. ú. Svinčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost A. T., o pronájem pozemku p. č. ZE 495/6
v k. ú. Svinčany, za účelem zřízení výběhu pro koně (případně jízdárny).
Hlasování:
Kra Dvo
Z

Bla
Z

Kub
Z

Suk
Z

Fiš
-

Čer Stej
-

Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 5
Usnesení č. 10/7/2016 nebylo přijato.

Kož
-

Zdržel se: 4

8. Informace z jednání
- dílčí přezkoumání hospodaření obce Svinčany se uskutečnilo 21. 11. 2016 v rámci
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení ů 10 odst.
3 písm.b) a písm.c) zákona č. 424/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Svinčany ze dne 21. 11. 2016.
-

14. 12. 2016 schůzka s Ing. Tomášem Jadrníčkem – PENB
nabídka Ladislava Kosejka, Urbanice, na lesnické služby (těžba dřeva 140 200Kč/m3), obnova lesa jamkovou metodou 3 - 4 Kč/1ks. V současné době nemá obec
Svinčany lesnické služby dohodnuty s jinou firmou.

Zastupitelstvo obce Svinčany pověřuje starostu obce uzavřením objednávky na lesní práce
(příprava ploch pro obnovu lesa a zalesnění, stavba oplocenky) s panem Ladislavem
Kosejkem, Urbanice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany pověřuje starostu obce uzavřením objednávky na lesní
práce (příprava ploch pro obnovu lesa a zalesnění, stavba oplocenky) s panem
Ladislavem Kosejkem, Urbanice.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
Z

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 11/7/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 1

Svazek obcí Podhůří Železných hor
- dne 23. 11. 2016 se v Jedousově uskutečnilo jednání výkonné rady Svazku obcí
Podhůří Železných hor. Projednán aktuální stav hospodaření, rozpočtové změny,
členské příspěvky obcí na r. 2017 ve výši 20Kč/obyvatel, schválení rozpočtu svazku
obcí na rok 2017, schválení plánu inventur a inventarizační komise pro rok 2016.
Vyhodnocení akcí PŽH Zkvalitnění systému cyklotras, příprava akcí PŽH na rok 2017
– zkvalitnění systému cyklotras II. etapa – obsah: oprava povrchů cyklotras, instalace
informačních a odpočinkových mobiliářů, doznačení nových úseků cyklotras. Na
příštím jednání budou zkonkretizovány požadavky, aktuality ze Železnohorského
regionu. Informace ze SOP Přelouč.
- Majetek bude převeden v roce 2017
- Pokud obec Svinčany plánuje investiční akce na majetku PŽH nemá svazek PŽH
námitek
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí Podhůří
Železných hor.
9. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
- 1. 12. 2016 podpis smlouvy s firmou TOKAMA stavební s.r.o., kdy 30% částky bude
proinvestováno do 31.12.2016. Navážka materiálu a začátek stavebních prací začne
od 19.12.2016.
- Ing. Aleš Jiroutek – stavební dozor v částce 25 000 Kč
- mistostarosta obce dohodne s SOP možnost odvozu kontejnerů, které budou
v zastřešených prostorech
- dne 26. 12. 2016 se uskuteční v hostinci Podskalí turnaj v šipkách – spolupořadatel
Obec Svinčany, budou proplaceny ceny v částce 1 500 Kč
- J. J. nebude vykonávat funkci kostelníka, klíče předány J. V., který bude tyto služby
zajišťovat
- firmě Bonita Group Service s.r.o. zaslán e-mail se žádostí o osobní schůzku
v souvislosti s úpravou smlouvy o dílo č. 162100647. Zatím nebyla firmou Bonita
obec kontaktována.
- na OÚ 14. 12. 2016 zapečetěny pokladničky pro Tříkrálovou sbírku, která se v naší
obci uskuteční 7. 1. nebo 8. 1. 2017 (Charitou Přelouč bude zaslán leták ke sbírce) –
zajišťuje J. B.
- Ing. Tomáši Jadrníčkovi předány podklady pro vypracování energetických štítků
budov
- schůzka s p.K. dne 22.12. v 14,30 z důvodu prořezů stromů, keřů
- nabídka od Jiřího Podaného, Moravany, na pergolu u domu s chráněnými byty
v částce 51 000 Kč, bude mu vystavena objednávka.
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Investiční akce do rozpočtu 2017:
• OÚ – výměna oken, dveří, topení, vybavení nábytkem 350 000 Kč
• sociální zázemí sportoviště – celková částka 4 000 000 Kč
• rybníky Beranka – cena dle výběrového řízení + 300 000 Kč na přípojky
• zasíťování Svinčany-Střed – cca 3 500 000 Kč
• KD – 1 000 000 Kč přidat
• prvky na Barborce – cena dle výběrového řízení
• komunikace Svinčany-Střed + zpevnění komunikace v Jižní ulici (vedle Petra Blažka)
Místostarosta – p. Dvořáček
- přiložit fotografie z černých skládek k zápisu
- vytipování lamp (slepých míst)
Stavební komise – p. Stejskal
- kontejner na bioodpad v Dolních Raškovicích je nevyužívaný. Taktéž kontejner
ve Svinčanech u hasičské zbrojnice je nevyužívaný.
Kontrolní výbor – p. Blažek
- Protokol o výsledku kontroly 4/2016 – plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce
dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 10. 2016 a plnění dohod ZO Svinčany.
Kontrolní zápis přiložen k zápisu
- nákup cedulí – zákaz černých skládek + prostor je monitorován fotopastí – 20ks cedulí
a 20 ks sloupků.
- Ondřej Kušička slíbil opravit 2 díry v zastřešení u hasičské zbrojnice
Finanční výbor – p. Sukdoláková
- „ozvěny“ vrátit se k původní verzi čtvrtletně. Ozvěny budou vydány v 1/2017
Komise pro životní prostředí a veřejný pořádek – p. Kožený
- skládka v Horních Raškovicích - nakoupení závor, nakoupení fotopastí
- vybrání „Bezedné“, pokud by byla možnost
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti– p. Černík
- vyměněna prkna na ČOV
- odběr vzorků ČOV – pondělí 19. 12. 2016
- v lednu návštěva občanky Horních Raškovic v Domově u Fontány
Komise pro místní rozvoj – L. Fišarová
- prořez stromů u hřbitova
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
- 30. 12. 2016 nohejbalový turnaj
- 18. 02. 2017 dětský karneval
10. Projednání nabídky na organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky Výkon
technického dozoru investora při realizaci stavby „Svinčany – rekonstrukce
multifunkčního areálu“
Nabídka od společnosti Maxis CZ s.r.o. Přelouč předložena zastupitelům. Bude sjednána
osobní schůzka. Nabídka je rozdělena na dvě části:
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1. Organizace zadávacího řízení veřejné zákazky
2. výkon technického dozoru investora při realizaci stavby
Výběrové řízení chceme mít sloučené pro kompletní projekt areálu sportoviště (budova,
oplocení,..)
Zasedání bylo ukončeno v 20,09 hodin starostou obce. mise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Protokol o výsledku kontroly 4/2016
4. Fotodokumentace černé skládky

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2016
Zapisovatel: Ing. Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé: Bc. Zdeněk Kubín: ................................................

Starosta:

dne ………………………

Zdeněk Stejskal:................................................

dne ………………………

Bc. Antonín Kratochvíl: …..................................

dne ………………………

Vysvětlivky hlasování:

„+“ pro
„-“ proti
„z“ zdržel se
„0“ omluven
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