Z Á P I S

č. 15/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 29. 7. 2016 od 19.20 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, J. Šetka, M. Chalupa
OMLUVENI: V. Sochna
Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce. Informace o konání zasedání
byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 20. 7. do 29. 7. 2016. Současně byla zveřejněna i
na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Výběr firmy na rekonstrukci a opravu místních komunikací,
2. Výběr firmy na opravu chodníku podél hlavní silnice II/153
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Výběr firmy na rekonstrukci a opravu místních komunikací
Starosta oznámil zastupitelstvu, že v souladu s usnesením zastupitelstva 14/2016 – 1/2 obeslal s poptávkou
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., VIALIT Soběslav spol. s r.o. a STRABAG a.s. Dodatečně se přihlásila
firma Lesostavby Třeboň a.s. se žádostí o zařazení do okruhu poptávaných společností – výzva k podání
nabídky jí byla zaslána elektronicky. Termín doručení nabídek byl do dnešního dne 18.00 hod.
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení a doporučením komise Obce Příbraz pro
výběrové řízení konané dne 29.7.2016 od 18:45 do 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz na doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele stavby:
Rekonstrukce a oprava místních komunikací v obci Příbraz 2016 firmu:
- SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec. Pověřuje starostu
uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za nabídnutou cenu 811.233,65 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
SWIETELSKY stavební s.r.o., VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Bod 2 – Výběr firmy na opravu chodníku podél hlavní silnice II/153
Starosta oznámil zastupitelstvu, že v souladu s usnesením zastupitelstva 14/2016 – 2 obeslal s poptávkou firmy
SWIETELSKY stavební s.r.o., firmu Antonín Krňa s.r.o. a 1. KAMENICKÁ s.r.o. Dodatečně se přihlásila
firma Lesostavby Třeboň a.s. se žádostí o zařazení do okruhu poptávaných společností – výzva k podání
nabídky jí byla zaslána elektronicky. Termín doručení nabídek byl do dnešního dne 18.00 hod.
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení a doporučením komise Obce Příbraz pro
výběrové řízení konané dne 29.7.2016 od 19:00 do 19:15 hod. na Obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz na doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele stavby: Chodník
podél sil. II/153, Příbraz II. etapa firmu:
ANTONÍN KRŇA s.r.o., Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice. Pověřuje starostu uzavřením Smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem za nabídnutou cenu 738.913,93 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

