Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 7.9.2017 v 18.00 hodin
Přítomni: Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Dana Školníková, Vladimír Elcner, Pavlína Škodová, Ing. Anna
Suková
Nepřítomni - omluveni:, Jiří Škoda, Jiří Dörner, Kateřina Jedináková
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.02 hodin starosta obce p.
Pavel Jirka („dále „předsedající“).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, ţe
je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
*
2.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Danu Školníkovou a p. Pavlínu Škodovou,
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová určuje ověřovateli zápisu p. Danu Školníkovou a p. Pavlínu Škodovou,
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*
3.

*

*

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání zveřejněným na úřední desce obce a na
úřední desce elektronické v období od 31.8.2017 do 7.9.2017, čímţ byla splněna zákonná povinnost jeho
zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.
Předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu

4. Schválení dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně
v Borové“
5. Diskuse
6. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*
4.

*

*

Schválení dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v
Borové“

V rámci výběrového řízení na dodavatele sluţeb bylo osloveno 9 firem, další firma sama poţádala o
poskytnutí zadávací dokumentace. Nakonec byly doručeny 3 nabídky, z nichţ nejniţší nabídku ve výši 1
147 027,23 Kč podala firma Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., se sídlem Ţďárky 69, 549 37 Ţďárky, IČ:
27535363. Nabídka splňovala i ostatní formální poţadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
¨Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné
návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí
kaple Božského Srdce Páně v Borové“ společnost Okrasné zahrady arboristika s.r.o., se sídlem
Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČ 27535363, a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s touto
společností.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
5.

6.

*

*

*

*

*

*

Diskuze - bez příspěvků

Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 7.9.2017 v 18:07 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program
Zápis byl vyhotoven dne: 7.9.2017

Zapisovatel:

Ing. Anna Suková

........................................

dne ................................

Ověřovatelé:

Dana Školníková

........................................

dne ................................

Pavlína Škodová

.........................................

dne .................................

Pavel Jirka

........................................

dne.................................

Starosta:

