
Výtah usnesení č. 14/2019 ze zastupitelstva obce 

Břežany II ze dne 14.8. 2019 konaného na OÚ od 19:15 hod 

 

Přítomni: A. Hlaváčková, K. Novotná, P. Černá, P. Semerád, Z. Šimůnková, J. Král       

Omluveni: V. Šebesta 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení zápisu č. 13/2019 

4. Stezka pro chodce cyklisty Břežany II – Rostoklaty 

5. Diskuze 

                       Navržené body doplnění programu 

6. Projekt VO a projekt DIO na akci „Stezka pro chodce a cyklisty Břežany II – Rostoklaty“   

 

Ad1 - 14/2019   

Program zasedání 

Hlasování:  Pro: 6               Proti: 0           Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/14/2019: Program zasedání schválen včetně doplněného bodu. 

 

Ad2 – 14/2019  

Ověřovateli zápisu navrženi: P. Semerád a P. Černá 

Hlasování:  Pro: 6           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.2/14/2019: Ověřovatelé zápisu P. Semerád a P. Černá schváleni 

Ad3 – 14/2019 

Schválení zápisu č. 13/2019 

Hlasování:  Pro: 6               Proti: 0            Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/14/2019: Zápis č. 13/2019 schválen 

Ad4 – 14/2019 

Stezka pro chodce a cyklisty Břežany II – Rostoklaty  

Hlasování:  Pro: 6               Proti: 0            Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/14/2019: Zastupitelstvo obce 

 

I.  schvaluje  

a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů 

(dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního 

řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem: „Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II – Rostoklaty"  

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6) 

zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové 

ceny uvedené v Kč bez DPH.  

 



II. souhlasí  

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise zadavatelem ve 

složení:  

• člen komise:  Ing V. Houska 

               JUDr. H. Němečková 

     V. Šebesta 

     J. Král 

     Ing. L. Tůma 

           P. Černá 

           Z. Šimůnková 

 P. Semerád 

• náhradník komise:  Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele   

 

b) s uzavřením objednávky s Ing. Josefem Bártou na zabezpečení organizace 

průběhu tohoto zadávacího řízení dle ust. § 43 zákona s tím, že tato pověřená osoba 

zadavatele společně s jednou osobou zadavatele otevírá elektronicky podané 

nabídky, posuzuje kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného 

dodavatele před uzavřením smlouvy. 

 

III. pověřuje 

starostku obce a v její nepřítomnosti místostarostku obce k odsouhlasení pověřenou 

osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke 

všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto 

zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího 

řízení 

Ad6 – 14/2019 

Projekt VO a projekt DIO na akci „Stezka pro chodce a cyklisty Břežany II – Rostoklaty“   

Hlasování:  Pro: 6               Proti: 0            Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6/14/2019: ZO souhlasí s částkou 100 000,- až 150 000,-Kč, pro 

rozpočtáře, úpravu a tisk PD VO a DIO. 

 

Usnesení jsou součástí každého bodu programu. 

Ve 20:00 hod starostka obce zasedání ukončila. 

Ověřovatelé: 

P. Semerád: …………………………………………                         datum:………… 

P. Černá: ………………………………………..                             datum:.…………  

 Starostka obce: A .Hlaváčková: ………………………… 

Zapsala: K. Novotná: …………………………………….  

Přílohy: 1 


