Obec Blevice
Zastupitelstvo obce Blevice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice,
konaného dne 7. 7. 2017, od 18:00 hodin na obecním úřadě
č. 4/2017
Přítomni: Pavla Černá, Jiřina Návojová, Václav Krejžík, Klára Hanzlíková
Omluveni: František Strnadel, David Kokoš, Stefan Ivanov
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Blevice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Václavem Krejžíkem (dále veden jako „předsedající“)
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Předsedající konstatoval, že přítomni jsou 4 členi zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu slečnu Kláru Hanzlíkovou a paní Jiřinu
Návojovou, zapisovatelem paní Pavlu Černou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřovateli
ověřen bez výhrad, rovněž ostatní členové zastupitelstva k němu nevznesli žádných
připomínek. Zápis je zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce.
Předsedající přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva:

I. Zahájení zastupitelstva obce

II. Program:
1.) Schválení rozhodnutí o výběru firmy – oprava místní komunikace
2.) Diskuse
III. Závěr
a dal o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 0. Zdrželi se 0

1.) Schválení rozhodnutí o výběru firmy – oprava místní komunikace
Dne 28. června proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu výběrové řízení na firmu, která
by měla provést rekonstrukci místní komunikace – Větev 6C v Blevicích. Výběrová komise
navrhla dle Zápisu z jednání komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
k zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. přidělit veřejnou
zakázku uchazeči, jehož nabídku vyhodnotila jako nejvýhodnější, a to: POZEMNÍ
KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Blevice v souladu se Zápisem z jednání komise pro otvírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.
134/2016 Sb. ze dne 28. června 2017 rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce
místní komunikace – Větev 6C v Blevicích“ uchazeči, jehož nabídku vyhodnotila jako
nejvýhodnější, a to: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno a zároveň ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo
s touto firmou.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno

2. Diskuse

Zasedání bylo ukončeno předsedajícím v 18:25
Zapisovatel: Pavla Černá
Zápis byl vyhotoven 8. 7. 2017
Ověřovatelé:
Klára Hanzlíková

…..........................................dne....................................................

Jiřina Návojová

…..........................................dne.....................................................

Starosta obce:
Václav Krejžík

…..........................................dne........................................................

Vyvěšeno na úřední desku dne: 8. 7. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:

