Zasedání OZ Přestavlky dne 13.02.2012

Přítomni:

Bursík, Grycová, Klauzová,Bohatová, Novák, Krejcárek
omluveniz Drazdík
Zahájení : 18,00 hod

Program:
1. Projednání výměny pozemku

2.
3.
4.

1.

s paní Miloslavou Jonášovou
Projednání výše příspěvku na čištěnířeky Sázava
Projednání stanovení možných dodavatelů rekonstrukce budovy staré školy
Ustanovení komise pro výběr dodavatele rekonstrukce budovy staré školy

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 30.12.2009 pro zŤízeni věcného břemene na
dvě kopané studny v majetku obce Přestavlky na pozemcích čísloPK 752lI a706bylo
schváleno uzavřít smlouvu o věcném břemeni s majitelkou paní Miloslavou Jonášovou
dle geometrického plánu č.23ll20l0 zpracovaným firmou GEDEX. Y návaznosti na
zŤizení věcného břemene se obec zaváaala napravit nepřesnosti oplocení a místní
komunikace paní Miloslavě Jonášové. K tomu nechala vypracovat geometrický plán
číslo18612011 výše uvedenou firmou GEDEX. Yzájemné vypořádání výměny výměry
pozemků čísloKN 974, KN 976l1,KN 15, ST 2312 zastupitelstvo odsouhlasilo ve výši
50,- Kč zamett čtvereční.Náklady na vypracování smlouvy o výměně uhradí paní
Miloslava Jonášová a náklady na vypracování smlouvy o věcném břemeni na
pozemcích PK752|I a 706 uhradí obec. Zastupitelstvo dále pověřilo místostarostlt zadat
sepsání smlouvy Mgr. Vachouškovi.
Pro:6
Proti:0
Omluveni:l

2,

Zastupitelstvo schválilo příspěvek Malému Poséaavi na čištěnířeky Sázaly ve výši
1720,-Kě.
Pro:6
Proti:0
Omluveni:1

a

4.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo oslovení možných dodavatelů rekonstrukce budovy
staré školy. Pověřilo starostu obce, aby ve spolupráci s Ing. Jenčíkem,- firma MARA
Kladno s.r.o-. vypracovali zaďávací podmínky pro veřejnou soutěž a tuto vyhlásily.
Vypsaní veřejné soutěže a obeslání možných dodavatelů bude provedeno s termínem
zaslénínabídek souvisejících s veřejnou soutěžíďo 19.03,2012. Zaslání poptávky bude
provedeno zadavatelem u těchto firem: RENO s.r.o., IČ: 25649256, Píemyslovská
48lI3, 130 00 Praha 3; HOSS a.s., IČ: 26211726, Pavlíkova 466, 256 01 Benešov,
STAVOS Benešov, IČ: 26724154, Přestavlky 77, 257 23 Přestavlky u Čerčan;
DOMKOMA s.r.o., IČ:27259650, Ke Chlumu 5I8,257 22, Čerčany;TOMPO, IČ:
6246879I, Čerčanská,257 2I Poříčínad Sázavou.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo následující členy komise, která provede výběr
vhodnóho dodavatele dané zakázky a doporučí zastupitelstvu nejvhodnějšího dodavatele

podle zjednodušeného podlimitního zadávacího řizeni podle zákona č. 13712006 Sb., o
Veřejných zakánkách. Jako členovékomise byli určeni: Bc. Ladislav Bursík, Zdenék
Krejcárek, Helena Bohatová, Marie Klauzová, Monika Grycová a Ing. Pavel Jenčík.
Zastupitelstvo určilo jako termín pro otevíráníobálek v uvedené veřejné soutěži na den
19.03.2012

v 17.00 hod.

Ukončení:19.00 hod
Zapsallng. Radek
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