ZÁPIS
14. zasedání zastupitelstva obce Halámky konaného dne 11.11.2019
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:

Obecní úřad Halámky
18.00 hodin
starosta obce p. Prokeš
Macho Stanislav, Prokeš Jan, Mikudim Josef
Štěpánková Vlastimila, Trsek František

Omluveni:
Zapisovatel:
Štěpánková Vlastimila
Ověřovatelé zápisu: Trsek František , Macho Stanislav
Starosta obce p. Prokeš zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno
5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z předešlého zasedání
2. Výběrové řízení na Podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků,
její administraci až po závěrečné vyhodnocení
3. Jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek a posouzení
hodnocení nabídek při výběrovém řízení
4. Smlouva o dílo k přípravě podkladů pro vypracování projetku na
vodovod

Hlasování o programu jako celku:.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh na určení ověřovatelů zápisu: Trsek František , Macho Stanislav.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
1. Byla provedena kontrola zápisu z předešlého zasedání.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu zápisu z předešlého zasedání.
Schváleno počtem hlasů 5:0:0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2. Starosta a místostarosta obce předložili zastupitelům výzvu k podání cenové nabídky na
Podání žádosti o dotaci pro výstavbu chodníků v obci Halámky, její administraci až po
závěrečné vyhodnocení. Výběrové řízení by mělo začít 12.11.2019 dle směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Kritéria pro posuzování nabídky: 1. Cena, 2. Komplexnost, 3. Reference
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na Podání žádosti o dotaci pro
výstavbu chodníků v obci Halámky, její administraci až po závěrečné vyhodnocení.
Schváleno:
5:0:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3. Starosta předložil zastupitelům návrh 3členné komise pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek ve složení: - předseda Jan Prokeš, člen Stanislav Macho, člen Josef
Mikudim.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3člennou komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek ve složení: - předseda Jan Prokeš, člen Stanislav Macho, člen Josef Mikudim.
Schváleno:
5:0:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4. Starosta a místostarosta předložili zastupitelům návrh smlouvy o dílo. Předmětem plnění je
příprava podkladů pro vypracování projektové dokumentace „Vodovod Halámky“ v rozsahu
– projekt pro DÚR v ceně Kč 184.000,- bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo na přípravu podkladů pro
vypracování projektové dokumentace „Vodovod Halámky“ v rozsahu – projekt pro DÚR
v ceně Kč 184.000,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5:0:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Stav účtu k 31.10.2019: účet u ČS Kč 31.955.979,97
účet u ČNB Kč 1.985.562,71

Ukončeno v 19.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 11.11.2019
Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
……………………………..
Starosta: Jan Prokeš
Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky na stránkách obce.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

