Zápis
z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2015 ze dne 18.9.2015 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Přítomno: 7 členů OZ, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny.
Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá
Ověřovatelé: Roman Říha, Michal Říšský
Starosta obce zahájil veřejné zasedání OZ v 19:00 hod., navrhl zapisovatele, ověřovatele
zápisu a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech programu.
Program:
1.) Kontrola usnesení
2.) Schválení návrhu hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce –
2. kolo: „Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Záboří.“
3.) Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří
k 31.12.2014
4.) Různé

1.) Kontrola usnesení
Všechny body z minulého usnesení byly splněny
Pro: 7, Proti: 0 , Zdržel se: 0

2.) Schválení návrhu hodnotící komise na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce
– 2. kolo: „Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Záboří.“
OZ projednalo zrušení výběrového řízení na akci „Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní
jídelny Záboří.“ Vzhledem k tomu, že ze strany zaměstnance firmy TENDRA, která provádí
celou organizaci výběrového řízení, došlo k administrativní chybě při organizaci výběrového
řízení, OZ rozhodlo zrušit v usnesení č. 6/2015 ze dne 20.8.2015 bod č. 1.
Dne 24.8.2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení znovu a 11.9.2015 proběhlo otevírání obálek
s nabídkami jednotlivých firem na provedení akce.
Hodnotící komise provedla posouzení a hodnocení nabídek a doporučuje a navrhuje OZ Obce
Záboří uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou formou: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., o.z.
Plzeň, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu – ve výši
10 194 509,97,- Kč včetně propagace bez DPH.
OZ souhlasí s návrhem hodnotící komise a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou MIRAS.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
1

3.) Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záboří
k 31.12.2014
OZ rozhodlo zrušit bod č. 10 v usnesení z veř. zasedání OZ Obce Záboří č.3/2015 ze dne
11.5.2015 a nově schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku k rozvahovému dni
31.12.2014 – příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 10 895,64,Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4.) Různé
a) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2015.
b) OZ schválilo Smlouvu o pronájmu tělocvičny a Provozní řád tělocvičny Záboří.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
c) Starosta obce dále informoval OZ o:
- přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat dne 1.10.2015 od 8:00 – 15:00 hod.
Přerušení se týká domů č.p. 15, 16 včetně a dalších ve směru na Blatnou, po pravé straně
silnice,
- změně v četnosti svozu komunálního odpadu, od 28.9.2015 bude svoz probíhat každé
pondělí,
- převzetí dekretu o přidělení obecního znaku a vlajky. Dne 10.9.2015 se starosta a
místostarostka obce zúčastnili v Poslanecké Sněmovně ČR slavnostního předání dekretu,
který opravňuje obec používat tyto symboly. Dekret osobně předal předseda Poslanecké
Sněmovny ČR Jan Hamáček,
- zakoupení kalendářů SOB na rok 2016. Stejně jako v předchozích letech obec zjistí nákup
a roznos kalendářů do každé domácnosti v Záboří.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………..

Ověřovatelé: Roman ŘÍHA……………….
Michal ŘÍŠSKÝ……………….
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Usnesení
z veřejného zasedání OZ obce Záboří č. 7/2015 ze dne 18.9.2015 od 19:00 hod.
v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

OZ odsouhlasilo, projednalo a schválilo:
1.) Kontrola usnesení - všechny body z minulého usnesení splněny.
2.) OZ schválilo zrušení bodu č. 1 v usnesení z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č.6/2015
ze dne 20.8.2015 a přijalo návrh hodnotící komise a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo na akci
Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Záboří s firmou MIRAS – stavitelství a sanace
s.r.o., o.z. Plzeň, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – Litice, která ve výběrovém řízení nabídla
nejnižší nabídkovou cenu – ve výši 10 194 509,97,- Kč včetně propagace bez DPH. OZ
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.
3.) OZ schválilo zrušení bodu č. 10 v usnesení z veř. zasedání OZ Obce Záboří č.3/2015 ze
dne 11.5.2015 a nově schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku k rozvahovému dni
31.12.2014 – příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 10 895,64,Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu.
4.) OZ schválilo smlouvu o pronájmu tělocvičny a provozní řád tělocvičny Záboří.
OZ bere na vědomí:
OZ bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 9/2015.

Zapsala: Mgr. Ludmila HRUBÁ…………........

Ověřili: Roman ŘÍHA…………………………
Michal ŘÍŠSKÝ………………………

Starosta obce: Ing. Václav KURZ…………….

