
USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE CÍRKVICE 

č. 10/2011 ze dne 23.6.2011

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Po projednání rozpočtové opatření č. 3/2011 bez výhrad, tak jak  
                    bylo předloženo

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0  

2) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,  
            s.r.o. na pozemku č. 13 v k.ú. Církvice 

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0 

3) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, 
            a.s. na pozemku č. 324/1 v k.ú. Církvice

pro: 8  - proti: 0   - zdrželi se: 0 

4) Smlouvu o zřízení věcného břemene a zřízení stavby se společností 
                    RWE GasNet, s.r.o. na pozemku 757/12 v k.ú. Jakub

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0  

5) Výsledek výběrového řízení na stavební akci „Chodník podél 
            silnice I/38 II. etapa“ 

pro: 5   - proti: 0   - zdrželi se: 3 

6) a)  v souladu s §12 odst. 3 a dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.  
            137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
           (dále jen zákon) zahájení poptávkového řízení dále vedeného mimo 
            režim zákona a zahájení výzvou k podání nabídky 3 vybraným 
            uchazečům na stavební práce s názvem:  TI Církvice (komunikace) 
           v lokalitě Za Netřebským špejcharem

b)  pro  toto  poptávkové  řízení  základní  hodnotící  kriterium  pro 



zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena uvedená v CZK včetně 
DPH

        c) pověřuje starostu obce jmenováním komise pro otevírání obálek, která 
           by zároveň plnila funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek

       d) pověřuje starostu obce k výběru 3 uchazečů k podání nabídky 

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0  

7) pořízení vrat u OÚ za cenu dle nabídky pana Hniličky za částku 55 320,- 
        Kč včetně DPH

pro: 6   - proti: 2   - zdrželi se: 0  

II. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1) a) starostu obce uzavřením „Smlouvy o dílo“ s firmou Garant Profi, s.r.o. 
se sídlem Grunta 50, 280 02 Kolín, za vysoutěženou cenu 2 029 103,93Kč 
bez DPH

     b) starostu obce uzavřením „Mandátní smlouvy“ na TDI – technický dozor
     investora na akci „Chodník podél silnice I/38 II. etapa“ s panem 
     Skřivánkem, za dohodnutou odměnu 21 300,- Kč dle Výkonového 
     honorářového řádu ČKAIT  

                                                            pro: 5   - proti: 0   - zdrželi se: 3 

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Po projednání závěrečný účet DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO 
bez výhrad, tak jak byl předložen

pro: 8   - proti: 0   - zdrželi se: 0  
Zapsala: Marie Procházková

……………………………                                               ………………………..
          starosta obce    místostarosta obce


