ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

06/01/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 21. listopadu 2019 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
bylo přítomno 5 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 3
hlasy.
Přítomní zastupitelé: Renáta Kučerová /starostka/, Jana Nováková /místostarostka/,
Pavel Pozner, Ing. Miroslav Máslo, Vrabec Aleš
Nepřítomný zastupitel: nikdo
Hosté: nikdo
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř.
doplnění programu zasedání
2. Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu /změna paragrafu/
3. Otevírání nabídek k vypracování ÚP
4. Usnesení
5. Závěr
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění)
programu jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je navržena Jana Nováková.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Miroslav Máslo.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2.

Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
/změna paragrafu/

Starostka předložila aktualizovanou směrnici o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Zastupitelstvo změnu schválilo.
Hlasování:
Pro: 5

3.

proti: 0

zdržel se: 0

Otevírání nabídek k vypracování ÚP

Poptali jsme k vypracování našeho územního plánu tři firmy:
SURPMO, a.s.
REGIO, projektový ateliér s.r.o
URBAPLAN, s.r.o
Nabídka se vrátila od všech firem.
Obálky jsme za přítomnosti komise pro otevírání obálek otevřeli a vybrali firmu
SURPMO, a.s., která splnila podmínky poptávkového řízení - nejnižší cena za dílo.
Hlasování:
Pro: 5

4.

proti: 0

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Starostka poděkovala všem za účast a ve 20.30 schůzi ukončila.

Zapsala: Jana Nováková
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Ing Miroslav Máslo
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.06/01/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 21. listopad 2019

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje firmu SURPMO, a.s. k vypracování Územního plánu pro obec Rašín.
Firma splnila podmínky poptávkového řízení – nejnižší cena za dílo.

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 21. listopadu 2019

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

