Zápis z veřejného zasedání
OZ Obce Záboří č. 4/2015 ze dne 8. 6. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří
__________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Pavel Marek
Ověřovatelé: Michal Říšský, Aleš Augustin

Veřejné zasedání OZ zahájil starosta obce v 19:00 hod., navrhl ověřovatele zápisu a
konstatoval, že zastupitelstvo je schopné usnášet se ve všech bodech programu.

Program:
1) Kontrola usnesení
2) Zpracování projektové dokumentace na zateplení ZŠ, sportovní haly a ŠJ
3) Výběrové řízení na akci zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny
4) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015
5) Prodloužení nájemní smlouvy – garsonka /p. Grécová/
6) Různé
Navržený program byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů.

1) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení splněny.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Zpracování projektové dokumentace na zateplení ZŠ, sportovní haly a ŠJ
OZ projednalo přidělení dotace z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na projekt
zateplení základní školy, sportovní haly a školní jídelny.
Na tuto akci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci – stavební část, položkový rozpočet – výkaz
výměr pro potřebu tendru a průkaz energetické náročnosti budovy.
OZ rozhodlo, že tuto potřebnou dokumentaci zpracuje firma ENERGOMEX s.r.o, Uralská 6, 160 00
Praha 6 a pověřilo starostu podpisem cenové objednávky a následné smlouvy. Výsledná cena této
služby je 195 000,- Kč bez DPH.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Výběrové řízení na akci zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny
Starosta seznámil OZ s nutností provést výběrové řízení na zhotovitele celé akce a s nutností se
stanovením výkonu technického dozoru investora.
OZ rozhodlo, že tyto náležitosti budou zadány firmě TENDRA spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník
a pověřilo starostu podpisem:
a) smlouvy na organizaci zadávacího řízení na akci zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny – cena
služby je 1% z celkových uznaných nákladů.
b) speciální plné moci k zastupování v rámci zadávacího řízení.
c) příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora – cena služby je 3% z vysoutěžené částky.
d) dodatku č.1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2015
OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2015.
OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2015.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Prodloužení nájemní smlouvy – garsonka /p. Grécová/
OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grécové na garsonku na další rok.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Různé
a) Starosta obce informoval zastupitele o přípravě Zábořské poutě, která se bude konat dne 4. 7.
2015.

Zapsal: Pavel Marek ………………………………………

Ověřovatelé zápisu: Michal Řišský ……………………….
Aleš Augustin ………………….........

Usnesení
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 4/2015 ze dne 8. 6. 2015 od 19:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.
__________________________________________________________________________

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1) Kontrola usnesení - Všechny body z minulého usnesení splněny.
2) V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ,
sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem:
a) Objednávka cenové nabídky na projektovou dokumentaci – stavební část, položkový rozpočet, výkaz výměr pro
potřeby tendru a průkaz energetických náležitostí budovy. Zhotovitelem akce je firma ENERGOMEX s.r.o., Uralská 6,
160 00 Praha 6 – cena 195 000,- Kč bez DPH.
3) V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ,
sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem:
a) Smlouva na organizaci zadávacího řízení akce – cena služby je 1% z celkových uznatelných nákladů.
b) Speciální plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení.
c) Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora – cena služby je 3% z vysoutěžené částky.
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora.
Všechny smlouvy v bodě č. 3, budou uzavřeny s firmou TENDRA spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník.
4) OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2015.
5) OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grécové na garsonku na další rok.
6) Starosta obce informoval zastupitele o přípravě Zábořské poutě, která se bude konat dne 4. 7. 2015.

OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 5/2015.
Zapsal: Pavel MAREK

…………………….

Ověřili: Michal ŘÍŠSKÝ

…………………….

Aleš AUGUSTIN

…………………….

Starosta obce: Ing. Václav KURZ …………………….

