Zápis č.4/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 14.6.2018

Místo konání :
Dvory nad Lužnicí – obecní úřad
Začátek
:
18 hodin
Zasedání řídil :
Jan Herzog, starosta obce
Přítomni
:
viz presenční listina
Omluven
:
MgA.Matouš Řeřicha
Neomluven
:
Zapisovatel
:
Machová M.
Ověřovatelé zápisu:
ing.T.Trsek, František Macho
Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce obecního
úřadu dne 1.6.2018.

1. Účetní závěrka 2017
2. Výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
“Čištění odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí”.
3. Různé
1. Schválení účetní závěrky za rok 2017
ZO byly předloženy sestavy k 31.12.2017, výkaz Fin-12M,Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,Příloha
účetní závěrky, zpráva o přezkumu hospodaření a inventarizační zpráva,výsledek hospodaření.
ZO schvaluje účetní závěrku za r. 2017
Hlasování 6:0

2. Výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
“Čištění odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí”.

Byly hodnoceny nabídky těchto firem:
1. ENVI-PUR s.r.o Wilsonova 420, Soběslav
2. VHS Vodohospodářské stavby,spol.s.ro.,Litvínovická 1567/4, České Budějovice
3.SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.495/58 České Budějovice
Komisí pro hodnocení nabídek byla vybrána nabídka fy ENVI-PUR s.r.o. Soběslav
Hlasování 6:0

3. Různé:
Na jednání zastupitelstva obce byli přizvání manželé Bruknerovi, byla projednána připomínka
k územnímu plánu obce – požadavek nové parcely pozemek 1677 k.ú. Dvory nad Lužnicí.
ZO opakovaně nesouhlasí s pořízením změny č. 1 nového územního plánu obce, projednáno
v zastupitelstvu dne 22.3.2018.

Zapsala Machová
Ověřovatelé zápisu:

Usnesení
Ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 14.6.2018

18. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2017

19. ZO Dvory nad Lužnicí na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybralo k plnění
veřejné zakázky „Čištění odpadních vod v obci Dvory nad Lužnicí“ nabídku fy. ENVI-PUR, s.r.o.,
(IČ 25166077), která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila
všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena 1 950 307,80 bez DPH (2 359 872,44 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.

Jan Herzog, starosta

