Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 4. srpna 2021 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Libňatově.
Přítomni:

Antoš Roman, Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková
Lenka, Bc. Pich Jaroslav, Souček Michal, Vašata Tomáš, Zelinka Adam

Program:

1. Vyhodnocení veřejné zakázky
2. Mostek č. M - 02
3. Rozpočtové opatření 5/2021
4. Různé

Návrhová komise na usnesení:

Roman Antoš
Marie Kuldová

Ověřovatelé zápisu:

Adam Zelinka
Tomáš Vašata

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno a konalo se v souladu hygienickými podmínkami.
Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a
tím je zastupitelstvo schopno se usnášet.
1) VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo obce schválilo výsledky veřejné zakázky malého rozsahu:
Kulturní dům Libňatov
Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy, které byly osloveny v souladu se směrnicí obce.
Zastupitelé schválili tyto konečné výsledky:
1. Josef Pich, 542 37 Batňovice 32, IČ: 129 70 654
- nabídková cena: 4.288.217,20 Kč bez DPH
2. STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený
Kostelec, IČ: 455 36 422
- nabídková cena: 4.374.103,68 Kč bez DPH
Nabídka společnosti Kompletní servis staveb Jan Jarouš, 542 32 Batňovice 291, IČ: 094
72 266, byla ze zadávacího řízení vyřazena.
Zastupitelé schválili zadání zakázky Josefu Pichovi.

2) RŮZNÉ
Starosta obce seznámil přítomné s aktuální situací ohledně plánování stavby mostu M – 02
v lokalitě u Bejrových. Vzhledem k potřebě dodržení termínových lhůt od poskytovatele
dotace je třeba přistoupit k vypsání zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení, přičemž
tím bude přehodnocena společné výběrové řízení s Královéhradeckým krajem, který plánuje
rekonstrukci silnice III/3041. V případě, že v září nebude známý dodavatel, hrozilo by
odebrání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelé schválili vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
Mostek M – 02 Libňatov, přičemž dále pověřili otevřením nabídek v elektronickém prostředí
starostu obce a účetní obce Stanislavu Šévlovou.
3) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2021
Starosta obce seznámil přítomné se zněním rozpočtového opatření číslo 5/2021.
4) RŮZNÉ
- Starosta obce informoval o průběhu jednání s Českou poštou a zájemcem o provozování tzv.
Pošty Partner. Zastupitelé se shodli, že prozatím nemají zájem o to, aby v prostorách obce
fungovala tzv. Pošta Partner.
- V řešení je přípojka elektřiny k parcelám u pošty. Zastupitelé řešili případné vedení trasy,
vč. předpokládaného vedení vodovodních přípojek a dešťové kanalizace.
- Starosta informoval o průběhu veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace na
hasičskou zbrojnici.
- Zastupitelé řešili žádost firmy, která zajišťuje svoz textilu, o příspěvek na tyto svozy. Řešení
bylo odloženo na příští jednání.
- V pátek 20. srpna proběhne promítání letního kina – promítat se bude film Matky.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 31. srpna 2021 od 19 hodin v Kulturním domě Libňatov.

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 4. srpna 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Libňatově.

Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 21/223/2021 Výsledek zakázky malého rozsahu na akci Kulturní dům Libňatov s
vítěznou firmou Josef Pich,542 37 Batňovice čp. 32, IČO 129 70 654 /9 ANO/.
ZO 21/224/2021 a) vypsání zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Mostek
M – 02 Libňatov.
b) pověření starosty obce a účetní obce Stanislavy Šévlové otevřením nabídek
v elektronickém nástroji Portál pro vhodné uveřejnění /9 ANO/.
ZO 21/225/2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021 /9 ANO/.
Schůze byla ukončena v 18.30 hodin

Zapsala: Stanislava Šévlová ..................................

………….……………………………
Bc. Jaroslav Pich, starosta

…………………………………………
Michal Souček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Adam Zelinka .......................................

Tomáš Vašata ........................................

