
Usnesení zastupitelstva obce Církvice č. 37/2014 

ze dne 27.3,2014 

L Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1)  rozpočtové opatření č. 2/2014 bez výhrad, tak jak bylo předloženo 

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 

2)  investiční akci na výměnu svítidel veřejného osvětlení na území celé obce 

Církvice 

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 

3)  a) v souladu s ustanovením §12, odst. (3) a dle ustanovení § 18 osdt. (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 dodávku s názvem: „Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Církvice“ 

b)  pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné 

zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH 

c)  předložený návrh na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise 

zadavatelem ve složení: 

člen komise — Volenec Jiří       

                          Lietavec Jiří  

                          Skřivánek Zdeněk 

náhradník člena komise — Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele 

Tato komise plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci 

dodavatelů 

d)  uzavření příkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v ní uvedených na 

zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení jako pověřené osoby 

zadavatele za částku 38 000,- Kč 



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

nabídky a prokázání splnění kvalifikace a ke stanovení zadávacích podmínek tohoto 

zadávacího řízení. 

pro: 6 proti: 1 zdrželi se: 2 

4)  poskytnutí půjček z Fondu bydlení na rok 2014 těmto žadatelům: 

paní Jana Olexová ve výši 150 000,- Kč 

pan Milan Sova ve výši 70 000,- Kč pan 

Zdeněk Skřivánek ve výši 35 000,- Kč 

pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 

5)  uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností 

REVENGE, a.s. se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 

Zapsala: Marie Procházková 

 

 

 


