
obce konaného

dne 27.7. 2a2a

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin na OÚ.

ÚČast AleŠ Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová, p. Eva Urbanová, p. Josef Loužil,
p. Petr Somr, p. František Hraba

Občané: d|e prezenční listiny - P. Urban, K. Burešová, J. Pavlíček, F. Svoboda, M.
Volejníková, D. šinfeltová, !. Šinfelt, M. Malá, M. Chudobová, E. Volfová

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu
3. ověřovatelů zápisu
4. programu zasedání a doplnění programu
5. o poskytnutídotace z Programu obnovyvenkova PK
6. Dodavatel dětského hřiště
7. Dodavate! oplocení dětského hřiště
8. Poptávka po projektové dokumentaci na stavbu,,Oprava místní komunikace na

štrampouch
9. Diskuse
10. Závěr

Hlasování:0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zahájení v 19.00 hodin

ad 2l Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatelko byla navržena a schvólena

ad 3) Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. Petr Somr
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

ad 4} Byl přďten a doplněn program zasedání
Zastupitelé prog ra m zasedá n í schvólili

7-0-0

7-0-0

7-0-0

od 5/ Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova PK
Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na akci ,,Modernizace dětského hřiště" ve výši 50% ze skutečných
nákladŮ, maximálně vŠak ve výši 80,000,-. Realizace akce je nejpozději do 30, 6.2o2L.
UsnesenÍ: Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvóli!í, Starosta obce byl pověřen
k uzavření smlouvy. 7-0-0



ad 6} Dodavatel dětského hřiště
Do výběrového řízení se přihlásili 4 firmy:
Bonita Group Service s.r.o., Drásov - cena s DPH 2O4.0L8,-

František Smitka, Přívětice - cena s DPH 231,.763,-

Sport Club s.r.o, Frýdlant nad Ostravicí - cena s DPH L45O79,-
Flora servis s.r.o., Brno -cena s DPH 249.883,-
Z nabídek firem byla vybrána Bonita Group Service s.r.o., Drásov.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. Starosta obce byl pověřen k uzavření

smlouvy. 7-0-a

ad 7) Dodavatel oplocení dětského hřiště
Do rnýběrového řízení na výstavbu oplocení se přihlásil 3 firmy:
Amstor s.r.o. Hradec Králové - cena s DPH 47.849,,
lnfak spol. s.r,o., Přelouč - cena s DPH 36 636,-
AB Stav, Semín -cena s DPH 41, O07,- .

Z nabídek firem byla vybránafirma lnfak spol. s.r.o., Přelouč.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili. Starosta obce byl pověřen k uzavření
smlouvy, 7-0-0

ad 8} poptávka po projektové dokumentaci na stavbu ,,Oprava místní komunikace na

Štrampouch
Na základě žádostiobčanů ze Štrampouchu bylo zahájeno poptávkové řízení, do kterého se PřihláSilY
dvě firmy:
Hynek Seiner, Pardubice - cena s DPH !38.LL4,,
PRODIN a.s., Pardubice - cena s DPH 179.927,-
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schvólili. Starosta obce byl pověřen k uzavření

smlouvy. 7,0-0

ad9) Diskuse
poptávka po traktoru pro potřebu obce, pořízeníplovoucího čerpadla, nákup dřeva na

posezení v lomu, oprava laviček v údolíčku, oddělání směrovek k lomu, sběr nebezPeČného

odpadu (během září,Yíjna),jednánís p. Stárkem ohledně propustě na Trnové hrázi.

ad 10) Závér
Starosta poděkoval přítomným za účast a v ]_9.50 hodin zasedáníukončil.

Zapisovala :Bc. Drahuše Kaplanová

. :i'

ověřovaťel:petř somr

ověřovatel: Eva urbanová

i. }+
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Starosta:


