Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 9.8.2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
___________________________________________________________________________
Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, ing. Miluše Knechtlová,
Bc. Ivana Hlavínová, Radim Karlík, Marek Beníček, Bc. Jitka Hasíková

Omluveni:

Mgr. Jiří Sukup, Bc. Jana Valeriánová

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 17.00 hod. Vlastimil Řezníček.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace
o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.7.2018 do 9.8.2018,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby diskuse proběhla ke každému bodu jednání a aby hlasování ke
každému schvalovanému bodu jednání probíhalo veřejně zvednutím ruky.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 62/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 63/2018:
ZO schvaluje program mimořádného zasedání zastupitelstva, konaného dne 9.8.2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ludmilu Jurákovou a p. Ivanu Hlavínovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 64/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ludmilu Jurákovou a p. Ivanu Hlavínovou
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Jitku Hasíkovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
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ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová a p. Jitka Hasíková
Hlasování: PRO: 7
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Projednání a schválení dodavatele projektu „Dětské hřiště Pašovice“ na pozemku p.č. 8/1
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu byla zveřejněna na úřední
desce a na elektronické úřední desce od 18.7.2018 do 30.7.2018. Starosta oslovil 4 firmy:
 3D PROGRAM s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice
 BELFARO s.r.o., Jasenná 289, 763 13 Jasenná
 HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně
 Ing. Jiří Viktorin, Nová 1073, 763 02 Zlín-Malenovice.
V daném termínu podaly nabídku pouze dvě firmy:
 3D PROGRAM s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice
 Ing. Jiří Viktorin, Nová 1073, 763 02 Zlín-Malenovice.
Hodnotící komise ve složení Vlastimil Řezníček, Radim Karlík a Jana Kůrová se sešla dne
2.8.2018 v 12.05 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích. Členové hodnotící komise
otevřeli obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny a podle kterého jim
bylo přiděleno pořadové číslo. Obálky s nabídkami byly řádně uzavřené a označené. U každé
nabídky členové komise zkontrolovali, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku
a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou k podpisu. Přijaté nabídky byly
hodnotící komisí zkontrolovány – bez závad. Po posouzení nabídek komise dospěla k názoru,
že uchazeči předložili nabídku v souladu s požadavky zadavatele. Jako hodnotící kritérium
byla stanovena nejnižší nabídková cena, kterou splňovala firma 3D PROGRAM s.r.o.,
Objízdná 1911, Otrokovice.
Byl vypracován protokol o jednání hodnotící komise a spolu se všemi přílohami byl
elektronicky rozeslán dne 7.8.2018 členům zastupitelstva obce, aby se s projednávanými
materiály měli možnost seznámit. Protokol a ostatní dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.
Členové zastupitelstva obce nemají k předloženému návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 66/2018:
ZO schvaluje dle výsledku výběrového řízení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Dětské hřiště Pašovice“ – firmu 3D PROGRAM s.r.o., Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice,
IČO 01965549, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
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závěrem:




Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.
Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu,
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.

Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Vlastimil Řezníček v 17.25 hod.
Zápis byl vyhotoven 10.8.2018
Zapisovatelka: Jana Kůrová

Ověřovatel:

Starosta:

…………………………………………. dne ……………………………………..
…………………………………………

dne ……………………………………..

…………………………………………

dne ……………………………………..

