Obec Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice
Zápis č. 5/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobčice,
konaného dne 11.8.2021, od 19 hodin v budově OÚ Sobčice.
•
•
•
•
•

Zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: M. Munzar, L. Petrová, L. Smolík, J. Hetfleišová a P. Barešová (z
celkového počtu 6 členů zastupitelstva).
Ověřovatelé zápisu: Lenka Petrová a Martin Munzar
Zapisovatel: P. Barešová
Omluven: Milan Jebavý

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sobčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce P.
Barešovou (dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal všechny přítomné a konstatoval, že přítomno je 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven byl
M. Jebavý.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: L. Petrovou a M. Munzara a zapisovatelem P. Barešovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice určuje ověřovateli zápisu L. Petrovou a M. Munzara a zapisovatelem P. Barešovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nebyly vznešeny žádné připomínky na doplnění programu, proto
předsedající dal hlasovat o návrhu dnešního programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje následující program zasedání:
4) Demolice hospodářských budov u č.p. 49
5) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Demolice hospodářských budov u č.p. 49
V termínu od 5.7.2021 do 28.7.2021 byla na pevné i elektronické úřední desce vyvěšena veřejná zakázka malého
rozsahu s názvem „Demolice hospodářských budov u rodinného domu č.p. 49“ včetně všech příloh. Lhůta pro podání
nabídek končila dnem 28.7.2021 v 15 hodin. V 17:15 proběhlo vyhodnocení nabídek. Obec Sobčice obdržela jednu
cenovou nabídku, a to od p. Josefa Ouředníčka, IČ: 46478370 ve výši 324.697,47 Kč vč. DPH 21%. Zastupitelstvo obce
Sobčice na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Sobčice dne 28.7.2021 schválila uzavření Smlouvy o dílo a Kupní
smlouvy k akci s názvem „Demolice hospodářských budov u č.p. 49, Sobčice“ s vítězným uchazečem, a to s Josefem
Oouředníčkem, IČ: 46478370. Vítězný uchazeč o tuto zakázku se však nedostavil k podpisu smluv, a proto veřejná
zakázka malého rozsahu s názvem „Demolice hospodářských budov u rodinného domu č.p. 49“ byla ukončena.
Starostka obce Sobčice vyvěsila nový termín veřejného zasedání zastupitelstva obce, aby byla projednána daná situace
a další postup v této záležitosti.

Shrnutí:
Byly projednány a schváleny nové podmínky/postup „Demolice hospodářských budov u RD č.p. 49“:
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává závazek
zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49 v hodnotě 350tis. Kč,
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané stavební
sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech,
- vratná kauce ve výši 50.000,- Kč,
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“,
- hodnota veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku 289.255,- Kč bez DPH 21%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobčice schvaluje nové podmínky vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Demolice hospodářských
budov u RD č.p. 49“:
- termín pro podání nabídek: 12.8.-7.9.2021, vyhodnocení nabídek a schválení dodavatele 8.9.2021,
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává závazek
zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49 v hodnotě 350tis. Kč,
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané stavební
sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech
- vratná kauce ve výši 50.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“,
- hodnota veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku 289.255,- Kč bez DPH 21%.
Výsledek hlasování: pro: 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

5. Závěr
Předsedající ukončil zasedání a poděkovat všem přítomným za účast.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání

SOUHRN USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SOBČICE
ze dne 11.8.2021
-

č. 5/1/2021 určuje ověřovatele zápisu M. Munzara a L. Petrovou, zapisovatele P. Barešovou,

-

č. 5/2/2021 schvaluje program zasedání,

-

č. 5/3/2021 schvaluje nové podmínky vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Demolice hospodářských budov u
RD č.p. 49“:
- termín pro podání nabídek: 12.8.-7.9.2021, vyhodnocení nabídek a schválení dodavatele 8.9.2021,
- s vítězným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo a zároveň Kupní smlouva, ve které se sjednává
závazek zhotovitele odkoupit všechen materiál z demolice hospodářských budov u RD č.p. 49
v hodnotě 350tis. Kč,
- demolice bude provedena podle dokumentace, včetně odvozu a řádné likvidace z demolice získané
stavební sutě a materiálu nacházejícího se v likvidovaných objektech
- vratná kauce ve výši 50.000,- Kč
- termín realizace – 3 měsíce od podpisu „Smlouvy o dílo“,
- hodnota veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku 289.255,- Kč bez DPH 21%.

-

Zápis byl vyhotoven dne: 12.8.2021
Ověřovatelé:

Starostka:

Zapisovatel: Petra Barešová

M. Munzar

…...........................................

L. Petrová

...............................................

Petra Barešová

...............................................

