Zápis ze 7. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 29.4.2019
Přítomni : P.Fleischmann, J.Vincík, F.Koška, M.Koča
Omluven : V.Sedlák, T.Hubáček Nepřítomen : J.Plechinger Občané : --Hosté : --1.Zahájení, přivítání zastupitelů – provedl starosta obce
2.Zapisovatel : M.Koča
Návrhová komise : J.Vincík, F.Koška
Ověřovatelé zápisu : J.Vincík, F.Koška
3.Schválení programu dle předloženého návrhu. Hlasování : 4 pro, schváleno
4.Vyhodnocení VŘ na nákup DA pro SDH Šumavské Hoštice – projekt „Šumavské
Hoštice – Dopravní automobil“.
VŘ provádí firma Universal Solutions s.r.o.
Osloveny 3 firmy. Jedna požádala o doplňující informaci – prodloužen termín pro
podání nabídek. V termínu podala nabídku 1 firma, 1 firma se omluvila.
Zastupitelstvu předložen protokol z II. jednání komise pro otevírání obálek –
z 24.4.2019. Hodnotící komise konstatovala, že vyzvaný účastník doložil v uvedeném
termínu upřesnění požadovaných náležitostí.
Návrh : Na doporučení hodnotící komise, uzavření kupní smlouvu na akci „Šumavské
Hoštice – Dopravní automobil“ s firmou: Auto Vinkler s.r.o., Hradišťská 2454, 397 01
Písek, IČ 28083831, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 827
380,17 Kč, tj. 1 001 130,00 Kč včetně DPH.
Hlasování : 4 pro, schváleno
5.Učebny v podkroví č.p.22.
Zastupitelům představena vypracovaná PD. Před dokončením je zpracování
položkového rozpočtu. V 1.pol. května bude podána žádost – Ohlášení stavby.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6.Stavba 1040014656 – Šumavské Hoštice – úprava sítě č.p.10.
Bude pro E.ON realizovat firma Elektrostav Strakonice s.r.o. – termín dokončení
20.8.2019.
Dojde zřejmě k posunutí termínu demolice č.p.10 (plán - červenec, srpen).
Související stavby obce – veřejné osvětlení – uložení do země a nové světlo (udělá
Elektrostav)
-kanalizace k č.p.47 – výměna potrubí (oslovíme KVINT ?)
Firma Elektrostav se ozve s dostatečným předstihem, abychom projednali práce pro
obec.
Návrh : Souhlas s pracemi pro obec – VO, kanalizace. Hlasování : 4 pro, schváleno
7.Různé: -----8.Diskuse : ---------------9.Návrh usnesení – přednesl J.Vincík Hlasování : 4 pro, schváleno
10.Závěr

Zapsal :
Ověřovatelé zápisu :
Starosta :

