
Zánis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec

č,.6t20t|

ze dne 28.7 .20L1

Navržený program:

1. ověřovatelé zápisu

2. Výstavba CSZH _ zahájení a rozpočet 1. etapy

3. Rekonstrukce komunikace obcí: zahájení 1. etapy

4. Projednánínávrhu na příspěvek pro SDH

5. Informace o dokončení akolaudace ZTv Chlumec sever

6. Informace o pruběhu zpracování znaku obce

7. Změna tJP č. 4

8. Různé

Přítomni: Ing. Petr Btirger,Ing. Jan Mojžíš,Ing. Eliška Tďířová, Vojtěch Biirger,
Mgr. MiroslavaMrázová, David Gorěica, MBA

omluveni: ondřej Moro

Program:

1) Volba ověřovatelů zápisu:

ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Vojtěch Btirger.

Usnesení č.1l61201|
Hlasování: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

2) Výstavba CSZH _zaháfiení a rozpočet 1. etapy

Místostarosta obce Ing. Mojžíš informoval o záměru započetí akce od 5.8.201l.
PředloŽil rozpočet stavebních nakladů (celková částka 465tis. Kč), rámcový
harmonogram a výběr subdodavatelů. Akce bude řízena obecním uřadem. Vedením
projektu ze strany obce je pověřen místostarosta. Dalšími členy vedení projektu jsou:
starosta, David Gorčica MBA, Ing. Eliška Tďířová. Koordinaci výstavby CSCH bude
zajišťovat Mgr. Zďeněk Příwatský. S ním i s dalšími dodavateli jsou uzavírany dílčí
smlouvy nebo závazné objednávky.
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Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným postupem, schvaluje rozpočet a předpokládané
termíny. Ukládá starostovi, místostarostovi a Ing. Elišce Talířové zpracovat podklady
pro čerpiání dotace z PoV tak, aby byl dodržen srpnový termín.

Usnesení č.21620|1
Hlasování: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

3) Rekonstrukce komunikace obcí: zahájení 1. etapy

Místostarosta obce Ing. MojŽíš informoval o zéměruzapoěetíakce od I.9.20II.
Předložil závéry výběrového řízení, kde byla ze tři firem vybrána fa Leyrer+Graf
stavební společnost s.r.o. jako generální dodavatel stavby (vyhodnocení nabídek vis.
příloha).

Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným postupem, schvaluje rozpoěet a předpokládané
termíny. Akce bude řízena obecním uřadem. Vedením projektu ze strany obce je
pověřen místostarosta. Dalšími členy vedení projektu jsou: starosta, David Gorčica
MBA, Ing. Eliška Talířová.
Dále zastupitelswo ukládá starostovi, místostarostovi a Ing. Elišce Talířové zpracovat
podklady pro čerpání dotace z PoV tak, aby byl dodržen srpnový termín.

Usnesení č).3l6120II
Hlasovríní: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

4) Projednání návrhu na příspěvek pro SDH

V tomto uskupení jsou ve velké míře občané našich obcí, aproto se zastupitelstvo
jednoznačně usneslo, že je obec Chlumec ochotna SDH Zaluží a Chlumec podpořit.
Prozatím se předpokládá výše ročního příspěvku 4000Kč. Při schuzce se zástupcem
SHD budou domluveny podrobnosti a bude sepsaná patřičná dohoda mezi SHD a obcí
Chlumec.

Usnesení č.416120||
Hlasování: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

5) Informace o dokončení a kolaudaee ZTY Chlumec sever

Starosta obce informoval o dokončení a kolaudaciZTv. Dílo je funkční,
zkolaudované a předané darovací smlouvou obci Chlumec. obec Chlumec dar přijímá
a příslušnou část kanalizačního a vodovodního řadu přebírá do svého vlastnictví
v duchu a intencích darovací smlouvy.

Usnesení č.516120II
Hlasovríní: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

6) Informace o průběhuzpracováníznaku obce
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Starosta seznámil přítomné s posledními náwhy. Zastupitelstvo vybírá variantu,,K.o _
s lilií odkazující na Krnín a znak jeho vlastníků a lipoqý list s květem jako symbolem
Chlumecké části. UkládápariMgr.Mrazové, aby toto rozhodnutí tlumočila panu
Drozdovy (heraldikovi) a ten dále postupoval podle sepsané smlouvy.

Usnesení č,616120II
Hlasování: 6 hlasů pro

0 hlasů proti

7) Zména UP č. 4

Stanovisko krajského úřadu je kladné, podle vyjádření pořizovatelky změny paní
Borovkové, bude nyní vyhlášeno veřejné projednání po 45 denní lhůtě po kterouje
informace vyvěšena.
Nehlasovtáno

8) Rrizné

A. Poimenování CSZH Chlumec..
Hledáme vhodné místní pojmenovríní. ,, Centrum sportu azábavy Chlumec.. není
pro běŽnou komunikaci vhodné, nánev,,hŤiště.. zase poněkud všeobecny. oslovili
jsme tedy Jana Matěje Housku Krnínského a zde jeho návrhy: ,,Y zámezí*,,,Zd
brankou..,,,Věncovnď.. Uvítáme další...

Nehlasoviáno

Jednaní ukončeno: 20.00 h

Zapsala: Ing. Elišk a T alíŤová

ověŤili: Vojtěch Btirger

David Gorčica, MBA

Ing. Jan Moj žíš
místostarosta

Ing. Petr Btirger
starosta
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Obec Chlumec chlumec 10, 38232 VeleŠín

V Chlumci, 31.03.2011

Vvhodnocení nabídkv Rekonstrukce místní komunikace v obci Ch|umec . Etapa l.

Úseka A . větev č.+ ' Úser B . větev č,.1 a2

Ylzva dodvatehim: Název odpovědná osola
Vialit Soběs|av s.r.o. Ing. Karel Valenta
Leyrer + Graf stav. spo|ečnost s.r.o. !ng. FrantiŠ ek Zákost|eckf
swl ETELSKY stavební S. r.o. Petr Studihrad

Všechny firmy v cenovfch nabídkách sp|ni|y zadání a technické poŽadavky investora.

Cenové nabídky jednotlivf ch firem :

Vyhodnocení:
Z obdženych nabídek by|a vyhodnocena firma Leyer + Graf stav. spo|eěnost s.r.o' jako dodavate|.
Dne 

- 

by|a s dodavate|em podepsána sm|ouva o dílo, s termíny

Zpracoval:
Ing. Eliška Ta!írová

Ing. Jan Mojžíš
místostarosta obce

lng. Petr Btireger
starosta obce

DíIčí cena s DPH Cena celkem s DPH

Firma
Usek A

větev c. 4
Usek B

větev č. 1
Usek B

větev č.2

Vialit Soběslav s.r.o. 100 359,00 84.264,00 122.319,00 306.943,20

Leyrer + Graf stav. společnost s.r.o 79.728,48 73.032,00 114.913,6 267.674,88

sW ETELSKY stavebn í s. r.o. 90.401 ,72 77.190,72 1 19.590,09 287.í 82'08


