Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 24
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 11. 11. 2020, od 11:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 11:00
hodin starostkou obce Radkou Šulistovou („dále jako „předsedající“) v hlavním sále tělocvičny
Sportovní haly Hrdějovice (s ohledem na epidemiologickou situaci a stanovená opatření).
Předsedající sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno, informace byla v souladu se zákonem,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice po
dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 11. 2020 do 11. 11. 2020. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Severa Jiří, Stejskal Petr,
Šulistová Radka
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Romana Míčku a vyzvala přítomné zastupitele k podání
návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Petr Stejskal a Jiří Severa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Petra
Stejskala a Jiřího Severu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/24/20 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dotázala se přítomných
zastupitelů, zda má někdo připomínky. Žádné jiné návrhy vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Výběr zhotovitele na akci „Výstavba veřejného osvětlení v části obce Hrdějovice – ke
hřišti“
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/24/20 bylo schváleno.
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3. Výběr zhotovitele na akci „Výstavba veřejného osvětlení v části obce Hrdějovice – ke
hřišti“
Předsedající seznámila přítomné se situací ohledně plánované výstavby veřejného osvětlení
obslužné komunikace ke hřišti, kde došlo k nepředpokládané situaci, že již schválený dodavatel
od zakázky odstoupil těsně před podpisem smlouvy o dílo. Tuto situaci je nyní potřeba naléhavě
řešit, zejména vzhledem k dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, která je
na realizaci výstavby VO ke hřišti vázána a omezena termínem do 31. 12. 2020, kdy veškeré
práce na akci musí být ukončeny, protokolárně předány a zároveň všechny výdaje příjemcem
dotace uhrazeny. Ve velmi krátkém čase bylo tedy třeba najít jinou firmu, která by byla schopna
tuto zakázku v požadovaném termínu realizovat. Zastupitelům byla zaslána nabídka od firmy
DATO CB s.r.o., která je ochotna „převzít“ zakázku za stejných cenových podmínek jako
původně schválený dodavatel, zastupitelé byli zároveň na místě stavby seznámeni s technickou
stránkou realizace zakázky. Vzhledem k tomu, že cena zakázky zůstává stejná, bylo již
konstatováno, že se jedná o cenu obvyklou a nový dodavatel je schopen ji v požadovaném
termínu realizovat, předsedající navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.
V případě, že zastupitelé souhlasí se zadáním zakázky této firmě, předsedající navrhuje nejprve
zrušit původní usnesení a následně přijmout usnesení nové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice ruší Usnesení č. 5/20/20 ze dne 25.6.2020.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 3/24/20 bylo schváleno.

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s výstavbou veřejného osvětlení obslužné
komunikace „ke hřišti“ a schvaluje dodavatele na tuto akci: DATO CB s.r.o., Rudolfovská
tř. 552, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ: 28097670. Cena díla je 361.796 ,Kč bez DPH 21%. Jedná se o nabídku v obvyklé cenové hladině. Zastupitelstvo obce
Hrdějovice pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a podpisem smlouvy o
dílo.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/24/20 bylo schváleno.

Termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na čtvrtek 26.11.2020 v 18:00 hodin.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 11:11
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
Zápis byl vyhotoven dne 11.11.2020.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Petr Stejskal .........................................................

dne ………………………..

Jiří Severa ..........................................................

dne ………………………..

Starostka: Radka Šulistová …...............................................
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