Tento zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová – Horňák 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 29. 11. 2021, od 16:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala,
že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběli: Kateřina Chutná, Václav
Pospíšil a Radim Pospíšil.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Lenku Rašíkovou, sčitatelem Pavla
Vyorala a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
Schválení programu

Navržený program:
1. Veřejná zakázka – Oprava místní komunikace Hostišová – I. etapa
2. Různé, diskuse
3. Závěr
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Veřejná zakázka – Oprava místní komunikace Hostišová – I. etapa
Do veřejné zakázky Oprava místní komunikace Hostišová – I. etapa bylo podáno 6 nabídek. Všechny
zakázky splnily podmínky výběrového řízení, žádná nebyla vyloučena z hodnocení. Základním
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Na základě výsledků hodnocení (viz
zpráva o hodnocení) komise doporučuje uzavření smlouvy s firmou STRABAG a.s., Praha 5 – Jinonice
s nabídkovou cenou cca 2.675.000,- Kč včetně DPH. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
bylo proto hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo uzavření smlouvy na „Opravu místní komunikace Hostišová –
I. etapa“ (Pasíčky) s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1

2 Různé, diskuze
3 Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 16.10 hodin. Termín příštího zasedání je 14. 12. 2021.

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na OÚ):
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 30. 11. 2021.
Zapisovatel:
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................
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