Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 15.6..2017 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Žádosti spolků obce o finanční dary
2b) Výsledky výběru zhotovitele – Lesní cesta Chlum
2c) Výsledky výběru zhotovitele na akce – Prodloužení vodovodu v Dražíči
2d) Schválení podepsání smlouvy POV a vyhlášení Výzvy k akci Výměna střešní
krytiny.
Různé – Žádost o vyjádření k pokácení stromu. Žádost o zvětšení stoky v
Nepomuku,
Projednání poskytnutí příspěvku na linku bezpečí.
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
32/ 7 hlasy schváleni zapisovatel a ověřovatelé zápisu
33/ 7 hlasy schválen program jednání
34/ 7 hlasy schváleno poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2017 pro SDH Dražíč
30 000,-Kč, pro Vesnický spolek 12 000,- Kč a pro včelaře na ošetřování včelstev proti
Varoáze – 4 000,-Kč.
35/ 6 hlasů pro a 1 hlas se zdržel hlasování - schválen výsledek výběrového řízení na
zhotovitele pro akci Lesní cesta Chlum. Výběr provedl administrátor UNIVERSAL
SOLUTION s.r.o Písek- výběrová komise posuzovala nabídky podle jejich ekonomické
výhodnosti-základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
1Pořadí firem dle hodnotícího kritéria- tj. Výsledné pořadí firem.
Pořadí
vítězné
1.

2.

3.

Firma

Cena celková včetně DPH

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČ: 26071584

5 985 045,42 Kč

Š+H Bohunice, s.r.o.
Temelín 3, 373 01 Temelín
IČ: 45022313

5 995 460,56 Kč

Hydro&kov s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161

5 999 999,04 Kč

36/ 7 hlasy schválen výsledek VŘ , které provedl administrátor CZ-PROFI SERVIS na
Prodloužení vodovodu Dražíč : Výsledek celkového hodnocení jednotlivých nabídek, kdy
základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Pořadové číslo
nabídky

Název uchazeče, IČ

Nabízená cena Kč bez
DPH

Celkové pořadí

1.

Stavimperk s.r.o., IČ 0526644

487 997,-

1.

2.

Š+H Bohunice, s.r.o.,IČ 45022313

488 966,-

2.

3.

Hydro&kov s.r.o., IČ 27720161

555 555,-

3.

Vítěznou nabídkou se stala nabídka č. 1 uchazeče Stavimperk s.r.o., IČ 0526644.
S vítězným uchazečem bude podepsána Smlouva o dílo.
37/ 7 hlasy schváleno podepsání smlouvy o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje -POV k
výměně střešní krytiny. Poté bude vyhlášena výzva k podání nabídky – výběr dodavatele
stavebních prací na akci Výměna střešní krytiny. Výměna se týká stodoly na čp. 29.
38/ Projednána žádost o úpravě stoky kolem komunikace v Nepomuku, kdy přívalové
deště poškozují nemovitost přiléhající k této stoce. Protože se nedospělo k jednoznačnému
závěru, bude tato záležitost projednána se Správou a údržbou silnic v Týně nad Vltavou.
Toto řešení bylo schváleno 7 hlasy.
39/ 4 hlasy proti a 3 hlasy pro nebyla schválena projednaná žádost neziskové organizace o
finanční příspěvek na linku bezpečí.
40/ 7 hlasy schválen nástup nového zaměstnance od úřadu práce na dobu určitou od
01.07.2017 do 31.12.2017.
41/ 7 hlasy schválena revokace usnesení č. 31 ze dne 26.05.2017 – nejasné vlastnické
vztahy.
Různé : Doporučení povolení Obecního úřadu k pokácení stromu – jasanu, který je
ztrouchnivělý a svými větveni a kořeny ohrožuje bezpečnost a zdraví obyvatel. Doporučuje
se pokácení stromu v době vegetačního klidu.
Pozvání na hasičskou soutěž O pohár starostky obce dne 17.6.2017
3.Diskuse: Poděkování za opravu okapu
Upozornění na hrnec od vodovodu vyčnívající ze země (Na Poustkách) – nutno
opravit.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání bylo ukončeno ve 22.00
hodin.
V Dražíči dne : 20.6.2017

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

