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Zápis - 6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 1. 9. 2015.
Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Vítězslav Hátle, Otakar Rejfek,
Milan Černý, Josef Hušek, Milan Novák
Omluveni: Renata Festová
Hosté: dle prezenční listiny
Začátek jednání: 16, 08 hod.
Starostka obce paní Jana Kuthanová přivítala přítomné v sále a zahájila zasedání, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení se schopné. Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Program zasedání:

1. Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
2. Návrh na schválení na uzavření Smlouvy na dílo „Rekonstrukce veřejného
osvětlení Hořiněves“
3. Žádost – vodovodní přípojka – Žíželeves, návrh na uzavření smlouvy
4. Informace o realizovaných projektech
5. Diskuse, závěr
.

Diskuse, závěr
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo z přítomných program
nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke
každému bodu jednotlivě. Zápis ze 5. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1.
Starostka podala návrh: zapisovatel: p. H. Pavlíková, ověřovatelé: p. J.
Hušek a M. Novák. Návrhová komise: p. V. Hátle a P.Černý. ZO
souhlasí s návrhem.
2.
ZO byl předložen Protokol o otevírání obálek, Protokol o jednání
hodnotící komise a protokol o posouzení kvalifikace. Nabídku zaslali
firmy 1. Eramont,s.r.o. IČO: 28001381, 2. Elektro Mosev s.r.o., IČO
42228573, 3. Matex HK s.r.o., IČO 25968807. Výsledek hodnocení
nabídek 1. místo uchazeč MATEX HK s.r.o IČO 25968807. ZO
schvalují návrh hodnotící komise a pověřují starostku obce podpisem
Smlouvu o dílo č. 04/2015 na zhotovení díla „Rekonstrukce veřejného
osvětlení Hořiněves“. Hlasování: PRO: 8, Proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení č.79/6.2015
3.
ZO byli seznámeni s žádostí o povolení vodovodní přípojky k RD čp.9
v obci Žíželeves. Starostka navrhla uzavřít se žadatelem Smlouvu o
souhlasu s provedením stavby č.1/2015, jejímž předmětem jsou podmínky
pro realizaci stavby přípojky, včetně podmínky zřízení věcného břemene
na pozemku p.č.578/2 v k.ú. Žíželeves. ZO schvalují návrh a pověřují
starostku obce podpisem Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.
1/2015.
Hlasování: PRO: 8, Proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení č.80/6.2015
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4.
5.

ZO byli seznámeni s postupem prací na realizaci akce: “Energetické
úspory v ZŠ Hořiněves“.
Diskuse, závěr.

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 16, 55
Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...

vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 1.9..2015:

Usnesení č. 79/6. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh hodnotící komise a pověřuje
starostku podpisem smlouvy s firmou Matex.

Usnesení č. 80/6.2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením stavby
č.1/2015, jejímž předmětem jsou podmínky pro realizaci stavby přípojky, včetně
podmínky zřízení věcného břemene na pozemku p.č.578/2 v k.ú. Žíželeves a
pověřuje starostku obce podpisem této Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.
1/2015.
Jana Kuthanová
Starostka obce

