Zápis č. 5/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
23.4. 2019
Přítomno dle presenční listiny

zastupitelů: 7

občané: 1

Program:
1. Drobné zakázky pro obec

hosté:

0

Zasedání zahájil starosta v 17,05 hod. Starosta dále seznámil přítomné s návrhem
programu. Program byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 16. až 23.4.2019.
Starosta určil zapisovatelem Alenu Militkou a navrhl ověřovatele paní Marii Halamovou a
pana Marka Halamu.
Hlasování:

pro 7 proti 0

1. Drobné zakázky pro obec
Starosta seznámil s cenovým marketingem, který byl proveden pro zakázky odvodnění a
asfaltových povrchů za samoobsluhou, pro opravu cesty nad čp. 30 a pro výrobu nerezového
potrubí do vrtu obecní vodárny. Ve všech případech jde o zakázku velmi malého rozsahu
s předpokládanou cenou do 500.000,- Kč bez DPH:
Odvodnění a asfaltový povrch na cestě nad čp. 30
SETTER a.s.

286.000,- Kč bez DPH

REKOM

322.000,- Kč bez DPH

SKRAMÁK s.r.o.

353.100,- Kč bez DPH

Odvodnění a asfaltové povrchy za samoobsluhou
SETTER a.s.

498.700,- Kč bez DPH

SKRAMÁK s.r.o.

562.100,- Kč bez DPH

REKOM

575.000,- Kč bez DPH

Potrubí do vrtu obecní vodárny
Pavel Brendl

75.740,- Kč bez DPH

Tomáš Kendík

81.300,- Kč bez DPH

JVM metal s.r.o.

89.000,- Kč bez DPH

Po provedeném srovnání cen navrhuje starosta zakázky zadat firmám s nejvýhodnější
cenovou nabídkou.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení
a) ZO schvaluje uzavření SoD na akci „Odvodnění a asfaltový povrch na cestě nad čp.
30“ s firmou Setter a.s. v ceně díla 286.000,- Kč bez DPH.

b) ZO schvaluje uzavření SoD na akci „Odvodnění a asfaltové povrchy za
samoobsluhou“ s firmou Setter a.s. v ceně díla 498.700,- Kč bez DPH.
c) ZO schvaluje uzavření SoD na akci „potrubí do vrtu obecní vodárny“ s firmou Pavel
Brendl v ceně díla 75.740,- Kč bez DPH.
Hlasování:

pro 7 proti 0

Usnesení č. 1/5/19 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 23.4.2019
Ověřovatelé:

Marek Halama dne 23.4.2019
Marie Halamová dne

Starosta:

23.4.2019

Ladislav Jiřička dne 23.4.2019

Razítko obce:

