ZÁPIS

č. 2 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 8.2.2021 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Určení postupu při realizaci projektu výsadby stromů (dotace MZe)
3. Informace
4. Různé
5. Usnesení a závěr
1.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. František Drtina. Konstatoval,
že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Určení postupu při realizaci projektu výsadby stromů (dotace MZe)
Obec obdržela rozhodnutí o přidělení dotace z programu „Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny“ (POPFK – MZe) na projekt „Výsadba stromořadí Libějice“ (výsadba podél MK 797, viz usnešení 2/05/2019 ze dne 13.5.2019).
Žádost o dotace na MZe byla podána v červnu 2020.
Předpokládané CNP projektu jsou podle odborného odhadu očekávány ve výši do 200
tis. Kč. Jedná se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, výběr
zhotovitele akce bude proveden v souladu s interní instrukcí „Zadání veřejné zakázky
malého rozsahu mimo režim zák. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách“ a to formou
výzvy nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (s dalšími podmínkami
plnění).
Pověřenou osobou zadavatele pro zaslání výzvy dodavatelům k předložení nabídky na
realizaci projektu „Výsadba stromořadí - Libějice“ je určen starosta obce, ing.
František Drtina. Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií bude předloženo ke
schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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3. Informace:
- Ve dnech 1.1.2021 až 20.1.2021 byla provedena inventarizace majetku obce Libějice.
Stav uvedený v inventarizačním soupise odpovídá skutečnému stavu zjištěnému při
inventarizaci.
4. Různé:
5.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 2/2021, konaného dne 8.2.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/02/2021 ze dne 8.2.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce, ing. Františka Drtinu, jako pověřenou osobu
zadavatele pro zaslání výzvy dodavatelům k předložení nabídky na realizaci projektu
„Výsadba stromořadí - Libějice“, viz bod 2 zápisu. Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií bude
předloženo ke schválení zastupitelstvu obce.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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