ZÁPIS č. 12/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 2.10.2019

Přítomní:

Kalouda Karel, Konečný Roman, Silnica Marek, Dosoudil Libor, Drabálek
Josef, Horáček Jaroslav, Přerovský Richard, Schuster Milan, Šlahora Dalibor,
Málek Miroslav, Rozkopalová Hana, Janíčková Lucie, Pitrová Dana
Nepřítomen:
Dostálová Ludmila, Holoubek František (omluveni)
Zapisovatel :
Ing. Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Konečný Roman a Drabálek Josef
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ, Šaratice v 19.00 hod

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno
13 z celkového počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Silnica, ověřovateli zápisu pan Roman Konečný a pan Josef Drabálek. Zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem.
Aktualizovaný program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení výběru dodavatele na provedení zateplení fasády na části budovy ZŠ
Šaratice.
3. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje programu zasedání dle návrhu, zapisovatel je p. Ing. Marek Silnica,
ověřovateli pan Roman Konečný a pan Josef Drabálek.
Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

2. Schválení výběru dodavatele na provedení zateplení fasády na části
budovy ZŠ Šaratice.
Místostarosta seznámil ZO s již projednávanými dokumenty v rámci řešení možnosti
zateplení a opravy fasády spodních dvou podlaží na budově, kde právě se realizuje přístavba
(nástavba) dvou tříd včetně zázemí.
V rámci řešení ověření ceny za toto dílo místostarosta jednal s firmou Prostavby s.r.o., kde
docílil ke snížení ceny o 80.000Kč + DPH a tudíž navrhnul, že je vhodné využít udělat fasádu
i na spodních dvou podlažích v období, kdy se realizuje nádstavba.
Roman Konečný přidal k diskusi, že i on si dělal soukromý tender na cenu za fasádu a proto
v takovém případě je cena srovnatelná.
Starosta obce tedy navrhnul provést souběžně realizaci zateplení, nové fasády a osazení
nových parapetů na části budovy ZŠ Šaratice, kde je realizována přístavba.

.
Následně přijalo ZO
Usnesení 2:
ZO Šaratice schvaluje provést tedy výběrové řízení bez uveřejnění na realizaci zateplení,
nové fasády a osazení nových parapetů na části budovy ZŠ Šaratice, kde je realizována
přístavba.

Hlasování : 13 – 0 – 0, schváleno

3. Různé, úkoly, závěr
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 9/2019 vyčerpán, starosta poděkoval
všem za účast a jednání ukončil ve 19:35 hod.

Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 2.10.2019, zápis má 2 stran
Zapsal : Ing.Marek Silnica
Ověřil: Roman Konečný
Josef Drabálek

Starosta : Karel KALOUDA
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