
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 33/2013

ze dne 24. října 2013

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) a) v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a dle ustanovení § 18 

odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. 

předp. (dále jen „zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného mimo 

režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Oprava mostu přes říčku Klejnárku“

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání 

veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

c) jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise, která plní i 

funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve 

složení:

člen komise náhradník člena komise

1. Jiří Volenec Zdeněk Skřivánek

2. Stanislav Vlk Zdeňka Vedralová

3. Martin Fiala Lenka Kvízová

d) uzavření mandátní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v ní 

uvedených, na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení 

jako pověřené osoby zadavatele, za částku 34 000,- Kč

e) uzavření mandátní smlouvy s panem Zdeňkem Skřivánkem, Církvice 

216, 285 33 na stavební dozor na akci „Oprava mostu přes říčku 

Klejnárku“ za celkovou částku 6 800,- Kč

f) pověření starosty obce k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání 

nabídky a prokázání splnění kvalifikace a ke stanovení zadávacích 

podmínek tohoto zadávacího řízení

g) pověření starosty obce k uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0



      2) podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník podél silnice III/33818“ ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se 

spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů 

projektu.

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0

      3) podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava budovy hasičské zbrojnice v 

Církvici“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 

5% z celkových nákladů projektu.

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0

     4) podání žádosti o dotaci na projekt „Knihovna jako multifunkční centrum  

obce Církvice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 

a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z 

celkových nákladů projektu.

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0

5) rozpočtové opatření č. 6/2013 bez výhrad, tak jak bylo předloženo

pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0

Zapsala: Marie Procházková

..............................                                  …………………….

místostarosta obce                                                                   starosta obce




