Zápis č. 7/2013
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 09. 2013 v obřadní síni Městského
úřadu v 1700 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
Antoš Miroslava, Marcela kořínková
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 6 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Dobreva a pí. Kubálkovou. Jako zapisovatelku navrhl sl. Ing. M. Antošovou.
Usnesení č. 7/2013/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Dobreva a paní Kubálkovou a zapisovatelku
slečnu Antošovou.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 3) Pověření k provedení
rozpočtového opatření č. 4.
Usnesení č. 7/2013/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1)
2)
3)

Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska“
Diskuze.
Závěr.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska“. Dne 18. 9. 2013 se
na MěÚ v Rožďalovicích uskutečnilo jednání výběrové komise a otevírání doručených
obálek. Předmětem jednání bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska“. Hodnotícím kritériem byla nabídková
cena. Na doporučení hodnotící komise byla rozhodnutím zadavatele vybrána nabídka
uchazeče Vanderlaan s. r. o. s nabídkovou cenou 1 408 502,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 7/2013/3:
Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky a podepsání smlouvy o dílo - pro
akci „Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska“ firmě Vanderlaan s. r. o. s její
nabídkovou cenou 1 408 502,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 4.
Usnesení č. 7/2013/4:
Zastupitelstvo města na základě ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů deleguje pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového
opatření č. 4 k 30. 9. 2013 na účetní města. Provedené rozpočtové opatření bude následně
schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Diskuze: se nekonala

Bod č. 6
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1730 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Viktor Dobrev

……………………………….
Renata Kubálková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

