Zápis č. 6/2013
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 09. 2013 v obřadní síni Městského
úřadu v 1700 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
0
Nešněra Josef
0

Bod č. 1
Starosta města Petr Kapal v 1700 hod zahájil zasedání zastupitelstva města a všechny přítomné
přivítal. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce MěÚ
Rožďalovice i v elektronické podobě na internetových stránkách a dále konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Tarabu a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl sl. Ing. M. Antošovou.
Usnesení č. 6/2013/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu a pana Antoše a zapisovatelku slečnu
Antošovou.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání.
Usnesení č. 6/2013/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1)
2)
3)
4)

Výběrové řízení „Úprava hřbitova“
Výběrové řízení „Stavební úpravy místní komunikace ul. Za Špýcharem“
Diskuze.
Závěr.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Výběrové řízení „Úprava hřbitova“. Dne 22. srpna se uskutečnilo jednání výběrové komise.
Předmětem jednání bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úprava
hřbitova“. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Na doporučení hodnotící komise byla
rozhodnutím zadavatele vybrána nabídka uchazeče HALKO stavební společnost, s.r.o.
s nabídkovou cenou 682 093,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 6/2013/3:
Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky a podepsání smlouvy o dílo - pro
akci „Úprava hřbitova“ stavební společnosti HALKO s.r.o. s její nabídkovou cenou 682 093,Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Výběrové řízení „Stavební úpravy místní komunikace ul. Za Špýcharem“. Na základě
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí, která nabídky hodnotila dle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny, dne 10. 9. 2013 rozhodl zadavatel o výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace ul.
Za Špýcharem“, město Rožďalovice a vybral uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou
1 865 763,- Kč včetně DPH stavební společnost HALKO s.r.o.
Usnesení č. 6/2013/4:
Zastupitelé odsouhlasili přidělení veřejné zakázky a podepsání smlouvy o dílo na realizaci
veřejné zakázky firmě HALKO stavební společnost s.r.o. s její nabídkovou cenou 1 865 763,Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Diskuze: Proběhla diskuse ohledně přeplněných kontejnerů na tříděný odpad. Pan starosta
konstatoval, že je to velký problém a je třeba ho v nejbližší době vyřešit. Vyzval zastupitele,
aby o možné změně, či nové variantě vývozů uvažovali a hlásili své návrhy či připomínky.

Bod č. 6
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1725 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Jaroslav Taraba

……………………………….
Miroslav Antoš

………………………………..
Petr Kapal - starosta

