Zápis č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 29.6.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
18:25 hodin
D. Císař, B. Bulvová
M. Janderová, Z. Bouška, Vl. Čechal, D. Císař, B. Bulvová, P. Štěrbová
K. Matušovská, M. Obr, M. Janková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení zapisovatele
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Schválení ověřovatelů zápisu
Veřejná zakázka na dodavatele díla „Víceúčelové sportovní hřiště“
Plnění rozpočtu obce k 31.5.2016
Závěrečný účet DSO Skupinový vodovod Svitavy za r. 2015
Závěrečný účet DSO Mikroregion Svitavsko za r. 2015

1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu D. Císař a B. Bulvovou
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
4. Veřejná zakázka na dodavatele díla „Víceúčelové sportovní hřiště“
- zastupitelé byli podrobně seznámeni s průběhem veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
díla „Obec Javorník – víceúčelové sportovní hřiště“; k tomu všichni obdrželi podrobně zpracované
podklady firmou Erste Grantika Advisory, a.s.
- nabídku podaly všechny čtyři oslovené firmy a všechny splnily zadávací podmínky
- informace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na webových stránkách obce a na Profilu
zadavatele
- výběrová komise vydala „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“, na základě
kterého je vítězem veřejné zakázky firma EVT Stavby s.r.o. Svitavy s nabídkovou cenou
2.540.879 Kč vč. DPH
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 2.540.879 Kč vč. DPH s vítěznou
firmou EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766 (usn. č. 4/2016-4)
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
- dále zastupitelé obdrželi ke schválení návrh na inženýrský dozor s Ing. Tomášem Kolkopem,
projektantem díla v ceně 32.760 Kč
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na inženýrský dozor v hodnotě 32.760 Kč s Ing.
Tomášem Kolkopem
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0

5. Plnění rozpočtu obce k 31.5.2016
- zastupitelé byli seznámeni s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Javorník k 31.5.2016
Fin 2-12M
- na roční upravený rozpočet příjmů ve výši 4.551 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.928 tis. Kč
a na upravený rozpočet výdajů 7.966 tis. Kč je skutečnost po konsolidaci 1.591 tis. Kč
- saldo hospodaření je na upravený rozpočet -3.415 tis. Kč skutečnost +337 tis. Kč
- zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.5.2016 bez připomínek (usn. č.
4/2016-5)
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželo se:
0
6. Závěrečný účet DSO Skupinový vodovod Svitavy za r. 2015

- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy za rok 2015, který byl vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez připomínek (usn. č. 4/2016-6)
Pro:

6

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za r. 2015
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Svitavsko za rok 2015, který byl vyvěšen na úředních deskách obce
- zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko bez připomínek (usn. č.
4/2016-7a)
Pro:

6

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:

Daniel Císař

Blanka Bulvová

