ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 2.3.2016 od 18,00hod v
obecním domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, František Křenek, Tomáš Uhlíř, Jiří Martinek, Petr Štoudek,
Stanislav Martinek
Omluveni: František Smolík

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu 2016
5. Různé záležitosti obce
6. Diskuze
7. Závěr

ad1) Starosta p. Uhlíř přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zahájil
zasedání obecního zastupitelstva.

Ad2) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Jiří Martínek ověřovatelé zápisu
- p, Stanislav Martinek a p. František Křenek
Pro 6
Ad4)

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo postup při plnění rozpočtu roku 2016
pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2016/1 neinvestiční přijaté dotace ze SR (na výkon státní správy)
z 54000,-Kč na

55000,-Kč

č. 1/2016/2 finanční dar na provoz linky důvěry společnosti
STŘED, z.ú.Třebíč 155,-Kč

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Ad5) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že organizací výběrového řízení na zakázku
„Komplexní úprava sídelní zeleně obce Býšovec a části Smrček“ pověří firmu
KOINVEST CZ, s.r.o. Třebíč, na příkazní smlouvy a projednalo a schválilo uzavření
„Příkazní smlouvy“ s firmou KOINVEST s.r.o.
pro 6

zdržel se 0

proti 0

ad5) Zastupitelstvo obce dále navrhlo následující firmy pro obeslání výzvy k podání
nabídky na zhotovitele:
- PAMĚŤ KRAJINY, s.r.o., Mánesova 55/9, 612 00 Brno, IČ 293 06 922
-

Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510

-

Bc. Kateřina Jindrová, Nerudova 755, 565 01 Choceň, IČ 753 14 843

Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo dokument: „Výzva k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu"
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku malého rozsahu“
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo převod částky 220 000 kč z účtu obce u
ČNB na běžný účet obce vedený u Komerční banky
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup přívěsného vozíku v hodnotě
30 000 kč

Pro 6

proti 0

zdržel se 0

ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo „Výpis ze zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce Býšovec“, který je veden jako příloha č. 1 tohoto zápisu
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání
ve 20:00hod ukončil

Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Martinek ,
František Křenek

Zapsal: Jiří Martínek

Tomáš Uhlíř –Starosta obce

