Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice
konané dne 27.11.2012
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16 hodin
starostou obce Václavem Jakubcem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 20.11.2012 do 27.11.2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno bylo 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Dubský
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání pan Novák a pan Fišera stvrdili svým
podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovateli zápisu pan Horáček a pan Jireš a
zapisovatelem pana Maláta K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č.302:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Horáčka a pana Jireše a zapisovatelem pana
Maláta
Výsledek hlasování: Pro
14
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.302 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení návrhu programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Další návrhy na doplnění
nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
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Návrh usnesení č.303
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1. Schválení výběru dodavatele stavby – dostavba areálu ZŠ Luštěnice
Výsledek hlasování: Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.303 bylo schváleno
*

*

*

Projednávání:
1. Schválení výběru dodavatele stavby – dostavba areálu ZŠ Luštěnice
Předsedající podal informace o výběrovém řízení na dostavbu areálu ZŠ. Hodnotící komise
výběrového řízení se na svém zasedání 26.11.2012 usnesla a vybrala jako jedinou nejvhodnější
nabídku od f. Metrostav - konečná cena 31.860.024,- Kč bez DPH a doporučila zastupitelstvu obce
uzavřít s ní smlouvu o dílo.
Po podepsání smlouvy se Středočeským krajem dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 10 milionů Kč. Bude zároveň dojednána schůzka s ředitelkou ZŠ, arch. Havlisem a zástupci
obce o nastavení harmonogramu zahájení stavebních prací (zřejmě březen 2013) a dalších
podrobností.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení č.304
Zastupitelstvo obce Luštěnice na základě výběrového řízení projednalo a schvaluje dodavatele
na akci „ Rekonstrukce, přístavba a dostavba budov Základní školy Luštěnice“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, Praha 8 ve výši 31.860.024Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.304 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

Starosta

……………………………………

………..…………………………………
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