Zápis
mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hvozdec ze dne 3.5. 2018
Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová, Květa Křivánková
Dana Vyštejnová, , Milan Hlavatý
Omluvena: Petra Šilhavá – rodičovská dovolená, Petr Velich - nemoc
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Pořízení
nového dopravního automobilu“ pro potřeby JSDH Hvozdec
3. Projednání a schválení smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou HMS s.r.o.
Masarykova 234, 268 01 Hořovice , na realizaci veřejné zakázky „ Oprava střechy na
budově haly obce Hvozdec
4. Projednání smlouvy o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou Flora Servis s.r.o. Brno,
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, na realizaci veřejné zakázky Hřiště pro všechny
generace – dovybavení dětského hřiště cvičebními prvky
5. Informace a různé
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
K bodu 1
Zasedání zahájil v 19. 09 hodin starosta obce Zdeněk Mottl. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s §91 odstavce 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Starosta obce předložil návrh programu a dále navrhl, aby zapisovatelkou byla paní Marie
Ernestová a ověřovateli Dana Vyštejnová a Milan Hlavatý.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje program jednání , zapisovatele a ověřovatele
zápisu
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 2
Zastupitelka Marie Ernestová předložila k projednání výsledek výběrového řízení na
veřejnou zakázku „ Pořízení nového dopravního automobilu“ pro potřeby JSDH Hvozdec. VŘ
se zúčastnili 3 uchazeči.Komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmou, a to
Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/226, 108 00 Praha 10- Malešice za nabídkovou cenu
999 770,- Kč s DPH , tedy 826 256,- Kč bez DPH. Jedná se o DA Ford Tranzit L1Z, který
splňuje zadané technické parametry . Zakázka bude realizována do 31.8. 2018.
U: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „
Pořízení nového dopravního automobilu“ za nabídkovou cenu 999 770,- Kč s DPH , tedy
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826 256,- Kč bez DPH včetně dodavatele zakázky , firmu Vesta Auto Corson s.r.o.,
Služeb 5/226, 108 00 Praha 10- Malešice
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 3
Starosta obce Zdeněk Mottl předložil k projednání smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a
firmou HMS s.r.o. Masarykova 234, 268 01 Hořovice , na realizaci veřejné zakázky
„ Oprava střechy na budově haly obce Hvozdec
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou
HMS s.r.o. Masarykova 234, 268 01 Hořovice , na realizaci veřejné zakázky „ Oprava
střechy na budově haly obce Hvozdec a pověřuje starostu jejím podpisem
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 4
Starosta obce Hvozdec Zdeněk Mottl předložil k projednání Smlouvu o dílo mezi obcí
Hvozdec a firmou Flora Servis s.r.o. Brno, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, na realizaci
veřejné zakázky Hřiště pro všechny generace – dovybavení dětského hřiště cvičebními prvky.
U: Zastupitelstvo obce Hvozdec schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hvozdec a firmou
Flora Servis s.r.o. Brno, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, na realizaci veřejné
zakázky Hřiště pro všechny generace – dovybavení dětského hřiště cvičebními prvky
- Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů
K bodu 5 a 6
Starosta obce Zdeněk Mottl podal informaci o osázení ploch veřejné zeleně na dětském hřišti
listnatými keři
K bodu 7
Starosta Zdeněk Mottl poděkoval všem za účast a zasedání v 20.05 hodin ukončil.
Ve Hvozdci dne 10.5. 2018
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