ZÁPIS

č. 6 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 14.6.2021 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Martina Pfeiferová
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Výběr dodavatele na realizaci projektu z dotací POV Jč kraje v roce 2021
3. Projednání a odsouhlasení smlouvy o prodeji z osobního vlastnictví (bubnová
sekačka BDR 583 VARIO)
4. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 2/2021
5. Informace
6. Různé
7. 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: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Výběr dodavatele na realizaci projektu z dotací POV Jč kraje v roce 2021.
Starosta obce, ing. František Drtina, jako pověřená osoba zadavatele (viz usnesení
3/05/2021) pro zaslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci projektu
„Obnova dětského hřiště Libějice“ odeslal dne 25.5.2021 výzvu třem firmám (viz
níže) a byly obdrženy následující odpovědi:
Dřevovýroba František Smitka
- ani po urgencích neodpověděla na výzvu
HRAS-zařízení hřišť, s.r.o.
- omluvila se ze zpracování nabídky
REVO hřiště s.r.o.
- omluvila se ze zpracování nabídky

1

Protože nebyla obdržena žádná nabídka, starosta vzhledem k předpokládanému CNP
projektu navrhuje v souladu se směrnicí “Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
mimo režim zák. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách“ pokračovat v průzkumu trhu a
zaslat výzvu dalšímu dodavateli k předložení cenové nabídky (s dalšími podmínkami
plnění). Podle dalšího průzkumu trhu (webové stránky) starosta navrhuje zaslat výzvu
firmě Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo.
Pověřenou osobou pro oslovení výše uvedeného dodavatele k předložení nabídky je
určen starosta obce, ing. František Drtina. Obdržená nabídka bude předložena ke
schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Projednání a odsouhlasení smlouvy o prodeji z osobního vlastnictví (bubnová sekačka
BDR 583 VARIO)
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o prodeji bubnové sekačky
BDR 583 VARIO z jeho osobního vlastnictví obci Libějice.
Tato kupní smlouva řeší stav akutní nouze, kdy bylo z důvodu neopravitelnosti staré
sekačky pro zajištění sečení obecních travnatých ploch (brigáda dne 12.6.2021) nutno
okamžitě zakoupit novou sekačku a zajistit dodání plně zprovozněné sekačky na obec
nejpozději do 10.6.2021. Standardním procesem (objednávka a požadovaná úhrada
předem na účet prodejce) by nebylo možné uvedený termín dodání sekačky zajistit.
Prodej je uskutečněn za shodnou cenu, jako byl proveden nákup sekačky (viz ke
smlouvě přiložená faktura firmy Mountfiled FVT21/010/5/03711 ze dne 6.6.2021).
Smlouva o prodeji bubnové sekačky BDR 583 VARIO byla odsouhlasena
v předloženém znění.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

4.

Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2021,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2021. RO č. 2/2021 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

5. Informace:
6. Různé:
7.

Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 6/2021, konaného dne 14.6.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/06/2021 ze dne 14.6.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce, ing. Františka Drtinu, jako pověřenou osobu
pro zaslání výzvy firmě Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
k předložení cenové nabídky (s dalšími podmínkami plnění) na realizaci projektu
„Obnova dětského hřiště Libějice“ z programu POV Jč kraje pro rok 2021, viz bod 2
zápisu. Obdržená nabídka bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
Usnesení 2/06/2021 ze dne 14.6.2021
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje uzavření smlouvy o prodeji bubnové sekačky BDR
583 VARIO z osobního vlastnictví starosty, ing. Františka Drtina, obci Libějice. Jednalo
se řešení stavu akutní nouze, viz blíže v zápisu.
Usnesení 3/06/2021 ze dne 14.6.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Petr Lutovský
Josef Cimpa
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