Obec Bříza
Bříza 110
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263419

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 30. 5. 2016
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 18:38 hodin
přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
počet přítomných občanů: 4
 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou obce paní Jitkou Procházkovou
 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomno všech 7 zastupitelů
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Bříza a přivítala zde
přítomné občany.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Starostka jmenovala zapisovatelem dnešního zasedání p. Huju a za ověřovatele zápisu
navrhla p. Černostu a p. Galu. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání:
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu?
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Program jednání:
Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na
zasedání zastupitelstva, zveřejněného na úřední desce.
1. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele Opravy střechy v MŠ
2. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání

1. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele Opravy střechy v MŠ
Starostka informovala, že v pátek 20. května proběhlo výběrové řízení na dodavatele
Opravy střechy v MŠ. Jednalo se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávané
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění. Přihlásilo se
celkem 5 uchazečů, z nichž 3 byli vyřazeni z důvodů nedostatků v podaných nabídkách.
Dva uchazeči splnili všechny požadované podmínky a po posouzení všech kritérií vyhrála
firma S PRO S CZ s.r.o. s celkovou cenou 488 220 Kč bez DPH, doba realizace 3 týdny.
Druhá nabídka od firmy SNAJDR stavby Mělník s.r.o. byla v hodnotě 571 446,20 Kč
bez DPH, doba realizace 10 týdnů.
Poté starostka předložila závěrečnou zprávu k náhledu.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s výsledky výběrového řízení dle Zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek, realizaci akce „Opravy střechy MŠ Bříza“ provede firma
S PRO S CZ s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo a všem
potřebným úkonům s realizací včetně předání stavby, kontroly nad stavbou v průběhu
realizace, předání stavby a následného financování.
2. Diskuze
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo nějaký dotaz?
a) info Skála – bioodpad
Pan Drobný vznesl dotaz, jestli nebude opětovně v sobotu otevřen vstup do Skály za
účelem ukládání bioodpadu.
 vstup do Skály v sobotu otevřen nebude!
Otevírací doba (Skála – bioodpad): st 16 – 18 h
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní zasedání
zastupitelstva.
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem přítomným a
ukončila zasedání zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:38 hodin.

podpis starostky

podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 7. 6. 2016
ověření zápisu dne: 8. 6. 2016

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 9. 6. 2016
vyvěšeno na elektronické desce obce: 9. 6. 2016
sejmuto dne: 27. 6. 2016

