OBEC ČERNOUČEK
Zápis
z 25-18 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 31.8.2018.
Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19,00 hod. Jednání
řídil starosta obce p. V.Kříž

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).
Omluveni: 1 člen
Neomluveni:
Hosté:
Občané:
I.
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno
se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 25-18 zasedání zastupitelstva obce: p.J.Broft
Předsedajícím jsou navrženi jako ověřovatelé zápisu p. Dvořák Z..a pí J.Tomsová
Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Ověřovateli zápisu byli určeni:p.Dvořák Z.a pí J.Tomsová. Dále starosta předložil návrh programu
25-18 zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce dne 24.8.2018
Program :
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
2. Zápis z jednání VH SOP
3. VŘ na opravu MK
4. Diskuse
5. Závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce. Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva obce z 15.6.2018.
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2. Zápis z jednání VH SOP
Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podřipska - prevence
vzniku odpadů,info o výsledku výběrového řízení na kompostéry,kontrola rozpočtu
Hlasování o projednání
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Černouček projednalo zápis z Valné hromady SOP.
3. VŘ na opravu MK
Zastupitelstvo obce provedlo výběr zhotovitele na akci Oprava místní komunikace na pozemku
pč.344/1 a 32/1 v k.ú. Černouček. Do VŘ byly osloveny tři firmy na realizaci této zakázky.
Stavby Cikánek-Aleš Cikánek České Kopisty,SMOLA STAVBY stavby s.r.o.Litoměřice,GKR
Stavby s.r.o.Roudnice n/l . Dle splnění požadavků výzvy a výše předložené cenové nabídky ZO
vybralo firmu Smola Stavby s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 1 303 669,62 Kč +DPH
Hlasování o schválení
Pro
6
proti:
0
zdržel se : 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje na akci Oprava místní komunikace na pozemku pč.344/1 a 32/1
v k.ú. Černouček oslovit firmu SMOLA STAVBY s.r.o.Litoměřice a pověřilo starostu
Václava Kříže k uzavření a podpisu smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.
4. Diskuse

5.Závěr

2

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č. 25-18 ZE DNE 31.8.2018
Zastupitelstvo obce Černouček
I.

bere na vědomí

II.

projednalo

1.

Zastupitelstvo projednalo zápis z VH SOP

III.

schvaluje

1. Zastupitelstvo obce schvaluje na akci Oprava místní komunikace na pozemku pč.344/1 a 32/1
v k.ú. Černouček oslovit firmu SMOLA STAVBY s.r.o.Litoměřice a pověřuje starostu
Václava Kříže k uzavření a podpisu smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

V Černoučku dne 31.8.2018
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce Černouček,
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Jan Broft
Zdeněk Dvořák

podpis ………………………
podpis……………………….

Jiřina Tomsová

podpis……………………….

Václav Kříž

podpis……………………….

