Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135, email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křížkový Újezdec č. 16/10
datum konání jednání:

26.4.2010

přítomni: Hruška, Doležalová, Císař, Kohout, Vávra
hosté:
omluveni: Sejkora, Richter

Program jednání:
1. Zadávací řízení k podání nabídky na poskytování poradenských služeb v oblasti
získávání dotace ze strukturálních fondů EU I. A II.  hodnocení nabídek, výběr
poskytovatele poradenských služeb
2. Volby do zastupitelstva obce – stanovení počtu členů do obecního zastupitelstva
pro volební období 20102014
3. parc. č. 25/2, 25/1 v kú Křížkový Újezdec – p. Alfery
4. parc. č. 828/9 v kú Křížkový Újezdec – oznámení o provedení zkušebního vrtu
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
6. Obecní les – zalesnění
7. pozemky ve vlastnictví obce v kú Čenětice po digitalizaci – Žádost AGRO Jesenice
Projednalo:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Zprávu komise pro otevírání obálek:
1. Při otevírání obálek obálek nebyly shledány závady, nabídky splňují
podmínky výzvy.
2. Zprávu hodnotící komise:
1. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku č.2 spol.
EUROVISION, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno. Nabídková celková cena: 675
150, Kč vč. DPH, výše požadované úhrady za režijní výdaje zpracovatele
žádosti v případě, že dotace nebude projektu přidělena: 133 000, Kč
počet zastupitelů je stanoven na 7
zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 20.5.2010 v 10:00 na OU
Kamenice
oznámení
zprávu o přezkoumání hospodaření obce, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
fakturu za zalesnění obecního lesa za zalesnění holin v obecním lese ve výši 64
100, Kč vč. DPH
žádost ARGO Jesenice

Usnesení:

Obec Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice
tel.: 323 673 135, email: obec@krizkovyujezdec.eu, IČO: 00240397
1. OZ jednomyslně schvaluje nabídku EUROVISION, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno.
Nabídková celková cena: 675 150, Kč vč. DPH, výše požadované úhrady za režijní
výdaje zpracovatele žádosti v případě, že dotace nebude projektu přidělena: 133
000, Kč, pověřuje p. Doležalovou k vyrozumění všech účastníků výzvy o výsledku
2. OZ schvaluje počet členů obecního zastupitelstva na 7, pro volební období 2010
2014
3. OZ bere na vědomí, pověřuje účastí Vávra, Doležalová, Sejkora, Císař
4. OZ bere na vědomí
5. OZ bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce
6. OZ schvaluje fakturu, pověřuje starostu obce k úhradě
7. OZ bere na vědomí, pověřuje p. Doležalovou k vyřízení žádosti

Zapsal: Martin Hruška
Ověřil: Věra Doležalová

JUDr. Miroslav Vávra
starosta

