Zápis
z 4l. veřejného zasedáníZastupitelstva obce Bratřínov,
konaného dne 25. července 2018' od 19:00 hodin
na obecním úřadě

Přítomni: D.Holková' R. Juliš, J.Dufková, I.Svobodová
omluveni: L. Malčanek

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedéní Zastupitelstva obce Bratřínov bylo zahájeno v 19:20 hodin starostkou obce
paní Dagmar Holkovou, která přivítala přítomné a ďáLe řídila zaseďéni.
Předsedající konstatovala, že zasedéní bylo řádně svoláno v souladu s $ 91 odst. 1
zákona ě. Iz8l20O0 Sb., o obcích (obecní z}1zeru), v platném znéní.Iďormace podle $ 93
odst. 1 zžkona o obcích byla na úřednídesce obecního uřadu Bratřínov zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18.7. do 26.7.2aI8. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické uřední desce".

Předsedající dáLe zprezeněti listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala' že jsou přítomni 4 členovézastupitelstva z celkového počtu všech pěti členů
zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zákotao obcích).

Bod 1) Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Janu Dufkovou a pana Roberta Juliše,
zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov určuje ověřovateli zápisu paní Janu DuÍkovou a pana
Roberta Juliše n zapisovatelku paní Danu Svobodovou.

K návrhu nebyly vnreseny

žádnépřipomínky.
usnesení.
náwhu
o
dala
hlasovat
Starostka

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 1) bylo schváleno.

4

Proti 0

Zdrželise 0

Bod 2) Schválení proeramu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem proglamu v souladu s pozvánkou (příloha č. 2)
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Určeníověřovatelů zápisu' zapisovatele
Schválení programu
oslovení společností pro realizacizakázl<y malého rozsahu
Jmenování členůhodnotícíkomise pro výběrové ílzení
Stanovení kritériík posouzení nabídekvýběrovéhořízení
Různé
Diskuse
Záxér

K návrhu programu nebyly

žádnépřipomínky.
návrhu
usnesení.
Starostka dala hlasovat o

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.2) bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4 Proti 0

Bod

3) oslove4í společností pro realizaci zakazky malého rozsahu
Předsedající předloŽila zastupitelům dopisy čj.77- 81/2018, kterymi byly osloveny,

prostřednictvím datoqých schrránek, následující společnosti pro realizaci opravy MK3 v obci
Bratřínov - místníčást U zastávky (otočka autobusů).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje oslovení následujících společnostípro realizaci
opravy MK3 v obci Bratřínov _ místníčást U zastávky (otočka autobusů).

čNns dopravní stavby,

a.s.

Ič: 477 81734, Milady Horákové2764,272

POZEMNÍ ronnulvIKACE BOHEMIA, a.s.Ič 27g

00 096, Václavské

al",

Kladno

náměstí83ll21'

Praha 1, 110 00

Stavební společnost Šlehofers.r.o.' IČ:271 46 324,se sídlem PrvomájováL2l.ltl33,
Praha 5, 153 00

srŘnnoČESKE OBALo\T.{Y,

Kročehlavy,272 0l

Št'astný asfalt, s.r.o.'

a.s.,

lč zg

42 L23,Mitady Horákové z764,Kladno _

lČzgt27 7ll,Bronzová 20t8tl7,Praha

5, 155 00

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č.3) bylo schváleno.

4 Proti 0

Zdrželi se

0

Bod 4) Jmenování členůhodnotícíkomise pro r|Íběrovéřízení
Předsedající nawhla čtyřělennou komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek k výše
uvedenému zadávacimu řízení, a to Roberta Juliše, Dagmar Holkovou, Janu Dufkovou a
Ivetu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje čtyřčlennoukomisi pro otevírání obálek a pro
hodnocení nabídek, a to 1. člen Robert Juliš 2.člen Dagmar Holková 3. člen Jana
DuÍková a 4. člen Iveta Svobodová. Tato komise je zároveň komisí pro otevíráníobálek
podle $ 71, odst. 1zákona č,.13712006 Sb.o o veřejných zakázkách,azároveň' komisí pro
posouzení kvaliÍikace podle $ 59, odst. 2 a 3 zákona č.. 13712006 Sb.' o veřejných
zakázkách. Hodnotícíkomise je svolána na 1.8.2018 19.00hod na oÚ Bratřínov.

K návrhu nebyly vzreseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení'

Yýsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 4) bylo schváleno.

4 Proti 0 Zdňelise

0

Bod S)Stanovení kritériík posouzení nabídek v.ýběrového řízení
Předsedající navrhla cenu díla jako jediné kritérium k posouzení nabídek v riímci veřejné
zaklnky malého rozsahu na ýše uvedenou akct, ato ze I00%o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bratřínov schvaluje cenu díla jako jediné kritérium k posouzení
nabídekv rámci veřejné zakán|<y malóho rozsahu na opravu MK3 v obci Bratffnov *
místníčást U zastávky (otočka autobusů), a to ze 100%.

K návrhu nebyly vzneseny

žádnépřipomínky.

Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 5) bylo schváleno

4 Protí 0

Zďtže|ise

0

Bod 6) Růmé

a)

Proběhlo vysvěcení kapličky v Bratřínově v neděli 22.7.2018.

b) obec Bratřínov obdržídarem od HZS

c)

Středočeského kraje Avii.

Sochařské sympozium v Klínci _ vyroba dřevo-sochy pro Bratřínov.

d) Domeček na hřišti _ reklamačniÍizeni.
e) Podaná žádost o grant na stromy

0 Yýzvak

uČpz.

pokácení stromů _ dopis čj. 86/18.

Pd2""b"
Bod 8) Závěr
Starostka ukončila zasedáníZo ve 20.40 hodin.
Přílohy zápisu:
i) Prezenčnílistina
2) ZveÍejněná iďormace o konání 41. zasedánipodle $ 93 odst. I zékotao obcích
Zópis byl vyhotoven dne : 30'

7.

20]8

Zapisovatelka: Dana Svobodovó

u^j

ověřovatelé: JanaDuflavá
Robert Juliš

Dagmar Holkova
ob c e Br atřínov

s tar o s tka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

