Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

Výsledky projednání jednotlivých bodů programu zastupitelstva
obce na veřejném zasedání číslo 1/2014 konaném dne 21.1.2014
1.

ZO rozhodlo, že pro vyřešení problematiky spádové školy pro žáky prvního stupně trvale hlášené v obci
vytvoří od školního roku 2015-2016 Obec podmínky tím, že provede rekonstrukci budovy bývalé školy a od
uvedeného školního roku zajistí provoz pěti tříd s příslušným zázemím.
ZO ukládá starostovi obce, aby v dalším období zajistil všechny potřebné záležitosti směřující k zajištění
rekonstrukce budovy a splnění legislativních podmínek pro zahájení provozu základní školy.

2. ZO projednalo a vyhodnotilo nabídky, které obec obdržela dne 7.1.2014 na základě vyhlášeného veřejného
poptávkového řízení k výběru zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr pro účely přípravy
veřejného výběrového řízení k zajištění dodavatele opravy a rekonstrukce vybraných komunikací v obci
v roce 2014, a rozhodlo, že jejím potřebám nejlépe vyhovují nabídky uchazečů:
Uchazeč

IČO

AF-CITY PLAN s.r.o.

47307218

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.

27466868

Projektová a inženýrská činnost Sobol Jiří Ing.

87396521

Projekce dopravní Filip s.r.o.

28714792

Vzhledem k tomu, že některé záležitosti je s těmito uchazeči nezbytné projednat v rámci osobního jednání,
mění ZO v souladu s vyhlášenými podmínkami toto poptávkové řízení na dvoukolové s tím, že do druhého
kola postoupili výše uvedení uchazeči.
A) ZO ukládá starostovi obce:
a) vyrozumět všechny předkladatele nabídek o výsledku poptávkového řízení,
b) výše vybrané předkladatele nabídek vyzvat k osobnímu projednání jejich nabídek tak, aby se
všechna tato jednání uskutečnila nejpozději do 5.2.2014.
B) ZO určuje pro osobní jednání s vybranými uchazeči výběrovou komisi ve složení:
Předseda: L. Češpiva, členové: Ing. Bazika, M. Kotva, H. Tabáčková, J. Novák.
C) ZO ukládá této komisi provést na základě výsledků osobních jednání s uchazeči výběr nejvhodnější
nabídky nejpozději do 7.2.2014. Závaznou podmínkou je, aby vybraný uchazeč nepřekročil původně
předloženou nabídkovou cenu.
D) ZO ukládá starostovi obce, aby s vybraným uchazečem zahájil jednání o smlouvě o dílo a zajistil její
posouzení právníkem obce tak, aby smlouva mohla být projednána na ZO dne 20.2.2014. s tím, že
termíny dodávky v návrhu smlouvy o dílo starosta upraví na základě termínů uvedených v předchozích
bodech usnesení.
3. ZO projednalo a vyhodnotilo nabídky, které obec obdržela dne 7.1.2014 na základě vyhlášeného veřejného
poptávkového řízení k výběru zpracovatele projektové dokumentace pro přístavbu a rekonstrukci bývalé
základní školy v rozsahu projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu, a rozhodlo, že jejím
potřebám nejlépe vyhovují nabídky uchazečů:
Uchazeč

IČO

Centrum služeb Staré Město ATELIER M.A.A.T.

28145968

4A ARCHITEKTI

26501953

TUČEK ONDŘEJ ING. ARCH.

70735352
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Vzhledem k tomu, že některé záležitosti je s těmito uchazeči nezbytné projednat v rámci osobního jednání,
mění ZO v souladu s vyhlášenými podmínkami toto poptávkové řízení na dvoukolové s tím, že do druhého
kola postoupili výše uvedení uchazeči.
A) ZO ukládá starostovi obce:
a) vyrozumět všechny předkladatele nabídek o výsledku poptávkového řízení,
b) výše vybrané předkladatele nabídek vyzvat k osobnímu projednání jejich nabídek tak, aby se
všechna tato jednání uskutečnila nejpozději 5.2.2014.
B) ZO určuje pro osobní jednání s vybranými uchazeči výběrovou komisi ve složení:
Předseda: J. Dubnová, členové: M. Bazika, M. Kotva, J. Novák, O. Lopata, náhradník H. Tabáčková.
C) ZO ukládá této komisi provést na základě výsledků osobních jednání s uchazeči výběr nejvhodnější
nabídky nejpozději do 7.2.2014. Závaznou podmínkou je, aby vybraný uchazeč nepřekročil původně
předloženou nabídkovou cenu.
D) ZO ukládá starostovi obce, aby s vybraným uchazečem zahájil jednání o smlouvě o dílo a zajistil její
posouzení právníkem obce tak, aby smlouva mohla být projednána na ZO dne 20.2.2014. s tím, že
termíny dodávky v návrhu smlouvy o dílo starosta upraví na základě termínů uvedených v předchozích
bodech usnesení.
4. ZO bere na vědomí informaci starosty o objednání administrace podání žádosti obce o poskytnutí dotace dle
Výzvy č. 80 ROP NUTS 2 Střední Čechy k rekonstrukci a výstavbě autobusových zastávek v obci a schvaluje
podání žádosti do uvedené výzvy.
5. ZO schvaluje kupní smlouvu k nákupu pozemku do vlastnictví obce ve znění uvedeném v příloze zápisu
z jednání ZO a pověřuje starostu obce k zajištění uzavření této smlouvy s vlastníkem pozemku.
6. ZO vzalo na vědomí informace starosty k vybraným záležitostem obce, témata informací jsou uvedena
v zápise jednání ZO.

7. ZO:
a) V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu III.ÚS 1846/13 ze dne 12.11.2013, kterým byla ústavní
stížnost obce odmítnuta a také v souvislosti s dalšími aspekty právních potřeb obce, posoudilo vhodnost
pokračování platnosti dohody o poskytování právní pomoci uzavřené Obcí a p. JUDr. Ing. Janem
Matysem ze dne 1.7.2005 a rozhodlo, že tuto dohodu vypovídá.
b) Ukládá starostovi obce, aby výpověď dohody odeslal druhé straně dohody písemně nejpozději do
28.1.2014.

Jiří Novák v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
místostarosta obce
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