Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice nad
Volyňkou ze dne 24.2.2017, č.20
Přítomni: pí. Starcová, Ing.Saxl, Mgr. Filip, pí.Tíková, Ing. Růžička, pí. Mesiariková,
pan Houska
Program pro jednání:

1.
1.

Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 75/1
(pozemek pod kravínem)
Výběr dodavatele na druhou část opravy budovy OÚ

Usnesení č. 20.1. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program jednání.
Usnesení č. 20.2. Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku 75/1. Prodej spojilo
s výměnou části pozemku p.č. 905/8 za část pozemku 905/10 ve stejné výměře a
pozemku 108/2 tak aby stávající komunikace nad kravínem byla na obecním
pozemku. Ing. Polanský provede na své náklady vytvoření geodetického plánu a
obec zajistí odhad dotčených nemovitostí.

Usnesení č. 20.3. do výběrového řízení na akci „Oprava vnitřních prostor
budovy Obecního úřadu č.p.26 II. etapa“ byly ve stanoveném termínu doručeny
nabídky od třech firem. Obálky všech nabídek byly neporušeny. Otevírání bude
probíhat podle data doručení. Otevřením obálek na zasedání zastupitelstva byl
zastupitelstvem pověřen starosta Mgr. Zdeněk Filip, starosta byl rovněž pověřen
vypracováním vyhodnocení. Základní hodnotící kritériem je cena nabídky.
Jako první byla otevřena nabídka firmy Josef Brynda Strunkovice nad Volyňkou 5.
Nabídka splňuje všechny náležitosti . Celková nabídková cena je 498 788,25 Kč.
Uchazeč není plátcem DPH.

Jako druhá byla otevřena nabídka firmy Martin Zeman, Přední Zborovice 15.
Nabídka splňuje všechny náležitosti. Celková nabídková částka je 477 112 Kč.
Uchazeč není plátcem DPH.
Jako třetí byla otevřena nabídka firmy Vlastimil Vlastník, Školní 225 Strakonice.
Nabídka splňuje všechny náležitosti. Celková nabídková cena je 539 226,- Kč.
Uchazeč není plátcem DPH.
Pořadí nabídek podle ceny:
1. Firma Martin Zeman, Přední Zborovice 15 s celkovou nabídkovou cenou
477 112 Kč
1. Firma Josef Brynda Strunkovice nad Volyňkou 5 s celková nabídkovou cenou
498 788,25 Kč
2. Firma Vlastimil Vlastník, Školní 225 Strakonice s nabídkovou cenou
539 226 Kč.
Usnesení č. 15.3. Zastupitelstvo jednohlasně vybralo dodavatele díla „Oprava
vnitřních prostor budovy Obecního úřadu č.p.26 II etapa“ firmu Martin Zeman,
Přední Zborovice 15 a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo.

Zapsala: ………………………..
Ověřovatelé: ……………………….
Starosta: ………………………..

