Zápis z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

8. dubna 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp.120
Ivana Kumprichtová, Zdeňka Nováková, Miroslav Bureš, Aleš Duchoslav, Petr
Horáček, Roman Leger
Nepřítomen, omluven:
Václav Cibulka
Nepřítomen, neomluven: Ověřovatelé:
Aleš Duchoslav, Petr Horáček
Zapisovatel:
Ivana Kumprichtová

Datum a místo konání:
Přítomni:

Téma / jednání – rozhodnutí
1.

Zahájení
Starostka obce Ivana Kumprichtová
přivítala přítomné zastupitele obce (ZO) a přítomné občany a zahájila zasedání zastupitelů obce (dále
ZZO) s konstatováním, že při zahájení zasedání je přítomno šest zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Aleše Duchoslava a p. Petra Horáčka.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu. Nikdo z přítomných ZO
nevznesl žádný požadavek na doplnění programu.
Dále konstatovala, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce byl ověřen bez výhrad a vč. příloh
je v tištěné formě k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl.
Poté dala starostka hlasovat o programu ZZO a o navržených ověřovatelích.
Všichni ZO program ZZO i oba navržené ověřovatele jednomyslně schválili.

2.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Starostka obce:
konstatovala, že ze zápisu z minulého ZZO nevyplynuly žádné úkoly.

3.

Smlouva o dílo – „Hrací a sportovní koutky pro aktivní odpočinek – Spomyšl“
Starostka obce:
Informovala ZO o průběhu výběrového řízení na akci „Hrací a sportovní koutky pro aktivní odpočinek –
Spomyšl“. Řízení proběhlo 18.03.2020 a 25.03.2020 od 16.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl
za účasti odborného pracovníka p. xxxxxxxxxx a hodnotící komise ve složení: sl. xxxxxxxx a pí. xxxxxxxx.
Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy:
1. FLORA SERVIS s.r.o.;
2. Bonita Group Servise s.r.o. – nabídka byla vyloučena pro nesplnění požadavků zadavatele.
Z došlých nabídek zvítězila firma FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno,
IČ: 283 41 627, která nabídla nabídkovou celkovou cenu 833 702,10 Kč vč. DPH.
ZO souhlasí a pověřují starostku k podepsání smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

4.

Usnesení
Starostka konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při jejich
projednávání.

5.

Diskuse
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6.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO

Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
DPH – daň z přidané hodnoty

Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:

Podpis ověřovatelů ………………………………………………….

Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

08.04.2020
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