ZÁPIS

č. 7 / 2 0 2 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 12.7.2021 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Petr Lutovský
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. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 3/2021
4. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 4/2021
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
1/06/2021) pro zaslání výzvy firmě Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02
Znojmo na realizaci projektu „Obnova dětského hřiště Libějice“ z programu POV Jč
kraje pro rok 2021, předložil zastupitelstvu v termínu doručenou nabídku takto:
 nabídka firmy Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo ze
dne 12.6.2021 splňuje požadavky zadání specifikované ve výzvě a je ve výši
357.700,- (s DPH).
Po dohodě se zhotovitelem (vzhledem ke vzdálenosti sídla zhotovitele) bude příprava
a dosypání dopadové plochy (kačírek 4-8) na dětském hřišti řešena s některou místní
firmou. Podklady a instrukce pro úpravu dopadové plochy zpracuje firma Dřevoartikl,
spol s r.o. a následně vystaví prohlášení o shodě, že hrací prvky i montáž jsou ve
shodě s normou ČSN EN 1176.
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Zastupitelstvo schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci
projektu „Obnova dětského hřiště Libějice“ z programu POV JČ pro rok 2021
v předloženém znění.
Zastupitelstvo určuje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova
dětského hřiště Libějice“ firmu Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02
Znojmo.
Dle Zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů se v obou případech jedná o
zakázky malého rozsahu – podle par. 31 není zadavatel povinen zadávat zakázku jako
veřejnou podle tohoto zákona.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3.

Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.3/2021, schváleném
v pravomoci starosty.
RO č. 3 řeší poskytnutí daru obcím postiženým tornádem: Po mailové komunikaci se
zastupitelstvem obce starosta společně s místostarostkou dne 2.7.2021 rozhodli o
poskytnutí daru dvěma menším obcím, postiženým tornádem na jižní Moravě (obec
Lužice 15.000,- Kč a obec Hrušky 15.000,- Kč).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021, provádějící dílčí
úpravy rozpočtu na rok 2021.
RO č. 3/2021 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.

4.

Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2021,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2021. RO č. 4/2021 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. 7/2021, konaného dne 12.7.2021
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/07/2021 ze dne 12.7.2021
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na
realizaci projektu „Obnova dětského hřiště Libějice“ z programu POV Jč kraje v roce
2021 v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele této veřejné zakázky
malého rozsahu firmu Dřevoartikl, spol s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo.
Zastupitelstvo obce Libějice zároveň ukládá starostovi obce uzavřít do 31.7.2021 s
vybraným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu s předloženou nabídkou.
Usnesení 2/07/2021 ze dne 12.7.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021.
Usnesení 3/07/2021 ze dne 12.7.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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