ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice
konaného dne 11. 7. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Starosta obce zahájil 6. zasedání ZO Mašovice v 18.00 hodin a přivítal všechny přítomné.
Bod č. 1. TECHNICKÝ BOD
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Mašovice a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou
přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: MVDr. Jurka Libor, Pelánová Martina, Ištvánek Jaroslav, Pfeffer Rostislav
Omluveni: Ing. Šoba Tomáš, Ing. Jeřábek Vojtěch, Holcr Antonín Nepřítomni: --Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatelkou byla jmenována paní Lenka Chalupská. Starosta konstatoval, že zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Pfeffer Rostislav, Ištvánek Jaroslav, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZO pana
Rostislava Pfeffera a pana Jaroslava Ištvánka
Hlasování č. 1: 4-0-0

Bod č. 2 PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta přenesl návrh programu, který byl členy zastupitelstva obce schválen.
Usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice schvaluje program zasedání ZO Mašovice včetně zařazení
nového bodu č. 5:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu)
2) Program zasedání ZO
3) Schválení výběrového řízení – akce “Nákup komunální techniky”
4) Schválení Smlouvy s dodavatelem – akce “Nákup komunální techniky”
5) Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2018
Hlasování č. 2: 4-0-0
Bod č. 3 Schválení výběrového řízení – akce “Nákup komunální techniky”
Starosta obce předložil materiály z výběrového řízení na nákup komunální techniky pro obec.
Byly osloveny tři firmy. Vítěznou nabídku podala firma P&L spol. s r. o. Biskupice ve výši
1 207 580 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 3/6/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci „Nákup komunální techniky“.
Hlasování č. 3: 4-0-0
Bod č. 4 Schválení Smlouvy s dodavatelem – akce “Nákup komunální techniky”
Starosta obce předložil Smlouvu s dodavatelem na nákup komunální techniky firmou P&L,
spol. s r. o., Biskupice. Kupní cena 1 207 580 Kč.
Diskuse: 0
Usnesení č. 4/6/2019

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu s dodavatelem na nákup komunální techniky
firmou P&L, spol. s r. o., Biskupice. Kupní cena 1 207 580 Kč.
Hlasování č. 4: 4-0-0

Bod č. 5 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2018
Starosta obce předložil ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018 na
akci Statické zajištění budovy OÚ Mašovice. Jedná se o snížení ceny díla o 51 934 Kč
z důvodu neprovádění některých sanačních prací.
Diskuse: 0
Usnesení č. 5/6/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018 na
akci Statické zajištění budovy OÚ Mašovice. Jedná se o snížení ceny díla o 51 934 Kč
z důvodu neprovádění některých sanačních prací.
Hlasování č. 5: 4-0-0
Různé:
1. Starosta podal informaci o pracích probíhajících v hospodě. Ve stodole probíhá vydláždění
pro komunální techniku, dále je nutné přizvat statika ohledně vyztužení střechy. Na budově
hospody je potřeba provést podřezání zdi a zomítání východní stěny k panu Palatkovi.
2. P. Hrda se ptal, co všechno se bude v rámci nákupu komunální techniky kupovat. Starosta
sdělil, že kromě traktoru to bude vozík, příkopové rameno, zametací kartáč, rozmetadlo na
posyp.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Mašovice v 18.25 hodin.
V Mašovicích dne 11. 7. 2019
Zapsala: Bc. Chalupská Lenka
Starosta: MVDr. Libor Jurka

Ověřovatelé zápisu:

Pfeffer Rostislav
Ištvánek Jaroslav

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice,
konaného dne 11. 7. 2019 na Obecním úřadě v Mašovicích
Usnesení č. 1/6/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
ZO p. Rostislava Pfeffera a p. Jaroslava Ištvánka.

Usnesení č. 2/6/2019
Zastupitelstvo obce Mašovice s c h v a l u j e program zasedání ZO Mašovice.
Usnesení č. 3/6/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové řízení na akci „Nákup komunální techniky“.
Usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu s dodavatelem na nákup komunální techniky
firmou P&L, spol. s r. o., Biskupice. Kupní cena 1 207 580 Kč.
Usnesení č. 5/6/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018 na
akci Statické zajištění budovy OÚ Mašovice. Jedná se o snížení ceny díla o 51 934 Kč
z důvodu neprovádění některých sanačních prací.

----------------------------------------MVDr. Libor Jurka - starosta

Ověřovatelé: Pfeffer Rostislav
Ištvánek Jaroslav

----------------------------------------Pelánová Martina – místostarosta

