OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 28/2014
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 11. 7. 2014
v 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky
Účast dle prezenční listiny:
6 členů ZO
Program:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání výsledku VŘ na dodavatele vybavení pro ZŠ a MŠ Starovičky,
projednání smlouvy o dílo s dodavatelem
3. Různé, diskuse, závěr.
1. Jednání ZO zahájil starosta pan Vladimír Drbola, který přivítal přítomné členy ZO.
Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou, zveřejněno místním rozhlasem a vyvěšeno
na úřední desce obce. Zasedání zastupitelstva bylo v době zahájení přítomno 6
zastupitelů, tudíž zasedání bylo usnášení schopné.
Zapisovatelkou jednání byla určena Iveta Schwarzová
Starosta dále navrhl ověřovatele zápisu: pan Tomáš Dolák
pan Radim Hovězák
S navrženými ověřovateli zápisu souhlasilo 6 přítomných zastupitelů. K zápisu
z minulé schůze ZO nebyly žádné připomínky, byl podepsán ověřovateli zápisu a
považuje se za schválený.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu, program jednání, zápis a usnesení
z minulého zasedání.
2. Projednání výsledku VŘ na dodavatele vybavení pro ZŠ a MŠ Starovičky,
projednání smlouvy o dílo s dodavatelem
Na minulém jednání ZO dne 3.7.2014 starosta sdělil zastupitelům, že kvůli malému
počtu uchazečů bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele vybavení pro ZŠ a MŠ
Starovičky a bylo vyhlášeno nové, které se konalo v pátek 11.7.2014 (před jednáním
ZO). Protože termín pro dodání vybavení do školy je velmi krátký, bylo nutné svolat
mimořádné jednání zastupitelstva (předpokládaný termín kolaudace je 12.8.2014).
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení a předložil jim návrh
smlouvy o dílo s vítěznou firmou (příloha č. 1).
Pro: 6 členů ZO

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení:
1. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele vybavení pro ZŠ a MŠ
Starovičky. ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo na dodání vybavení pro ZŠ a MŠ
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Starovičky s firmou DISTR služba škole, Mikulov, IČO: 49960822 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
3. Různé, diskuse, závěr
Dne 4.7.2014 byla na OÚ Starovičky doručena žádost o pronájem části pozemku
p.č. 575 o výměře 50 m2. Tento pozemek se nachází u hasičské zbrojnice, pod a okolo
stánku na občerstvení, který provozuje paní Zdeňka Lesnerová, která má s obcí
uzavřenou nájemní smlouvu na tento pozemek. Paní Lesnerová na základě slovního
tvrzení manžela p. Oldřicha Lesnera souhlasí s ukončením nájemní smlouvy.
Výpověď z nájemní smlouvy doručí neprodleně. Po krátké diskusi starosta obce
navrhuje uzavřít nájemní smlouvu pouze na dobu určitou do 31. 12. 2014 s platností
od doby podané výpovědi původní nájemní smlouvy (příloha č. 2). ZO souhlasí
s okamžitým termínem výpovědi původní nájemní smlouvy.
Pro: 6 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy s panem Oldřichem
Lesnerem, bytem Starovičky 16 na část pozemku p.č. 575 v k.ú. Starovičky o výměře
50 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2014 za 1 000 Kč.

Jelikož nebylo již více připomínek a dotazů, program schůze byl zcela vyčerpán, starosta
poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 16.30 hod.
Zapsala: Schwarzová Iveta
Ve Starovičkách 14. 7. 2014
Ověřovatelé zápisu:

pan Tomáš Dolák

……………………………

pan Radim Hovězák

……………………………

Pavel Šafařík
místostarosta

Vladimír Drbola
starosta
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