Zápis vytvořen: 10. 05. 2016

Zápis č. 10
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 05. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu v Přísečné.
Zasedání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné v nadpolovičním počtu zastupitelů, v počtu 7. Svoji
účast zastupitelé stvrdili na prezenční listině 10. zasedání zastupitelstva.
Zahájení: 18:15 hod.
Přítomni: Růžena Podskalská, Jaroslav Beran, Ing. Jan Faschingbauer, Tomáš Krbec, Ing. Jiří Netušil,
Stanislav Špaček, Jiří Němeček
Omluveni: 0
Zapisovatel: Ing. Jiří Netušil

Zápis ověří: Ing. Jan Faschingbauer, Tomáš Krbec

Zápis z předešlého zasedání zastupitelstva byl ověřen a nebyly k němu uplatněny žádné námitky.
PROGRAM zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 9
Rozpočtová změna č. 2/2016
Schválení dodavatele stavební akce „Přísečná – ČOV a kanalizace“
Posouzení a schválení nabídek na „Technický dozor investora a koordinátora BOZP“
Ostatní

PROGRAM zasedání zastupitelstva byl schválen počtem hlasů 7 pro, 0proti a 0 se zdržel hlasování.
Žádost o doplnění bodu programu: nebyla podána

1)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 9:
2) Rozpočtové změny
3) Schválení závěrečného účtu a přezkoumání hospodaření za rok 2015
4) Nabídka – vypracování PD na akci „Přísečná – přechod pro pěší“
5) Sponzorský dar obci od HS Přísečná
6) Změna ÚP – zařazení změny
7) Smlouva o zpracování bio odpadu kompostárna Přísečná
8) Ostatní

Byla provedena kontrola usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 13. 04. 2016

2)

Rozpočtová změna č. 2/2016:

Rozpočtová změna č. 2/2016 byla předložena zastupitelstvu obce a stručně odůvodněna starostkou obce. Zastupitelstvo
obce bere rozpočtovou změnu v předloženém znění na vědomí.

3)

Schválení dodavatele stavební akce „Přísečná - ČOV a kanalizace“

3a) Schválení dodavatele stavební akce „Přísečná - ČOV a kanalizace“
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící komise ze dne 29. 04. 2016, jako dodavatele stavby
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přísečná - čistírna odpadních vod a kanalizace“, spolufinancované
z prostředků Programu MZe 129 250, firmu Auböck s.r.o., se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ:
26089785. Výše uvedený dodavatel nabídnul nejnižší nabídkovou cenu ve výši 17.985.571,- Kč bez DPH a zkrácení lhůty
pro dokončení o 40 dní.
Odůvodnění: zadavatel obdržel zprávu hodnotící komise, která po posouzení a hodnocení nabídek vyhodnotila jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku shora uvedeného uchazeče a doporučila zadavateli na základě výsledků hodnocení
nabídek vybrat jako nejvhodnější nabídku shora uvedeného uchazeče.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
3b) Pověření starostky obce
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání smlouvy o dílo s dodavatelem a ke všem úkonům spojeným
s realizací stavební akce a vyúčtování přiznané dotace.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

4)

Posouzení a schválení nabídek na „Technický dozor investora a koordinátora BOZP“

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložených nabídkových listů, zadat zajištění technického dozoru investora
(TDI) a koordinátora BOZP nad realizací stavby „Přísečná – čistírna odpadních vod a kanalizace“ firmě FINGO
ENGINEERING s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána, IČ: 03951103 s nejnižší podanou celkovou
nabídkovou cenou 439.000 Kč a pověřuje starostku obce sepsáním a podpisu smlouvy.
Nabídku dále podaly firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice v celkové
hodnotě 550.550,- Kč a INGTRADES a.s., Čechova 1, 370 01 České Budějovice v celkové hodnotě 591.690,- Kč
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

5)
-

Ostatní:

Občané byli informování o stavu na běžném a spořicím účtu obce
Občané byli informování o situaci kolem Carthamusu

Zasedání zastupitelstva ukončeno: dne 10. 05. 2016 v 18:55 hodin.
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