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č.5/2022

Zápis zjednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy

Datum konání: 29.06.2022 od 19:30 hod.
Místo konání: budova obecního úřadu
Přítomni: V. Netík, J. Málková, J. Tomsa, K. Martinková, M, Podoláková, P. Šimák
(prezenční listina, viz příloha č. 1)

Jed nán í přítom no 6 zastupitelů, Jed nán í bylo usnášen íschopné.

Program jednání:

1,. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Doplněníbodujednání
4, Výběrové řízení na přístavbu OÚ - rozhodnutía oznámenío výběru dodavatele
5. Výběrové řízení na dostavbu chodníků - stanovení hodnotícíkomise
6, lnformace o projednávaných akcích
7. Diskuse
8. Závér

By|o projednáno:

Starosta obce, který svolal a řídí dnešní zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a upozornil
zastupitele, Že se prŮběh jednání zvukově nahrává a dále seznámil přítomné s programem
dneŠního jednánÍ, tak jak byl prezentován na pozvánce a požádal o doplnění jednoho bodu
k dnešnímu projednání.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelé souhlasí s programem dnešního jednání zastupitelstva obce
Odřepsy.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti O,

Usnesen í č. 7/5-2022 bylo schváleno.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paníJanu Málkovou, ověřovatelkami zápisu
paní Kateřinu Martinkovou a paní Michaelu Podolákovou.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel : Jana Málková ověřovatelé: kateřina Martinková, Michaela podoláková
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6,

zdržeI se 0.

Usnesení č. 2/5-2022 bylo schváleno.
proti 0, zdržel se 0.



3. Doplnění bodu jednání
Starosta obce požádal zastupitelstvo o doplnění jednoho bodu dnešního jednání:

o výběrové řízenína dostavbu chodníků - stanovení hodnotící komise.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění jednoho bodu (Výběrové řízení na
dostavbu chodníků - stanovení hodnotící komise) do dnešního jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, protl 0, zdržel se 0.
Usnesen í č, 3 15-2022 bylo schváleno.

Výběrové řízení na přístavbu OÚ - rozhodnutí a oznámení o vrýběru dodavate|e
Do výběrového řízení na přístavbu OÚ se přihlásily dvě firmy. K závěrům výběrového řízení
potřebovala hodnotícíkomise více času na prostudovánídodaných podkladů, proto je tento bod
řeŠen na dneŠním jednání zastupitelstva. Hodnotící komise seznámila zastupitelstvo se závěry
výběrového řízení na dostavbu OÚ v Odřepsích.
pořadínabídek:

1. (003) t0 L28 615,00 Kč bez DPH
10 655 t8I,4O Kč bez DPH2. (004)

Na základě provedeného hodnocení, v souladu s údaji z nabídek účastníků odpovídajících
kritériím hodnocení a provedeným hodnocením hodnotící komise konstatovala, že podaná
nabídka ÚČastníka Stafiko Poděbrady spol. s r. o., se sídlem Ve Dvoře 253,29O 01, Poděbrady, lČ
61680346, byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, Činnost hodnotícíkomise
byla ukončena.

Návrh Zastu lstvo obce schvalu hodnotící komise. Nabídka účastníka
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byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější (10 128 615,00 Kč bez DPH), proto byl
tento ÚČastník schválen jako výherce výběrového řízení a dodavatel stavby. Činnost hodnotící
komise byla ukončena. Starosta obce zajistí informování obou účastníků výběrového řízení
a podpis smlouvy s výhercem výběrového řízení dle platné legislativy.

Hlasování:
Přítomno: 6 pro 6, proti O,

Usnesen í ě. 4/ 5-2022 bylo schváleno
zdržel se 0.

5. výběrové řízení na dostavbu chodníků - stanovení hodnotící komise
Na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno vypsání výběrového řízení na dostavbu
chodníkŮ v obci - směr na Libici nad Cidlinou. Při dnešním jednáníje třeba stanovit hodnotící
komisi. Starosta obce navrhl hodnotící komisi, která bude mít tři členy a jednoho náhradníka.
Návrh starosty na Členy hodnotící komise: Vladimír Netík, Jana Málková, Michaela Podoláková
a náhradník pan Petr Šimat.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi na Výběrové řízenína dostavbu
chodníkŮ s těmito členy: Vladimír Netík, Jana Málková, Michaela Podoláková a náhradník pan
petr Šimák.
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H!asování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesen í č. 5 l 5-2022 bylo schváleno

6. lnformace o projednávaných akcích
. Nový herníprvek na dětské hřiště bude instalován do konce tohoto týdne,
o Toalety v kabinách,
o ohrada na třídění odpadu,
o Autobus na ,,obecní zájezd".

Diskuse
V diskusi nebyl žádný příspěvek.

7ávér
Starosta obce ukončiljednánízastupitelstva v 20:05 hod.

7.

zapsat: Jana Málko ra a.á4)

].. Prezenční listina

ověřil: Kateřina Martinková /h/hi^lrrd 
/

V Odřepsích dne 29. 06.2022

Přílohy:

Michaela Podoláková r 
^ánzr
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