ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne 14.5.2020 v 19:00 hodin
Přítomni: Bc. Procházková Michaela, Slabá Jaroslava, Kluzák Josef, Bauerová Milada
Omluveni: Kroužek Luboš
Občané: František Brandštýl

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program:
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020
3. Výběrové řízení – rybník Svrabov
4. Různé, diskuse
5. Závěr
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka Bc. Michaela Procházková, která jmenovala zapisovatele paní
Jaroslavu Slabou a ověřovatele zápisu pana Josefa Kluzáka a paní Miladu Bauerovou. Představila program
jednání zastupitelstva obce, který byl řádně zveřejněn. Zastupitelstvo obce Svrabov 4 hlasy schválilo
program jednání zastupitelstva.
U s n e s e n í č. 34/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 4 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starostka informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2020, které schválila.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
3. Výběrové řízení – rybník Svrabov
Starostka informovala přítomné o průběhu výběrového řízení na akci „Rekonstrukce návesního rybníčka
k.ú. Svrabov“. Osloveno bylo 5 firem, všechny podaly nabídky, které byly dne 11.5.2020 výběrovou komisí
posouzeny. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu jako vítěznou firmu LEGTERRA s.r.o., Světová
523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328. Tato firma předložila nabídku s nejnižší cenou 1 319 684,71
Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce 4 hlasy schválilo jako vítěznou firmu na zhotovitele akce
„Rekonstrukce návesního rybníčka k.ú. Svrabov“ firmu LEGTERRA s.r.o., Světová 523/1, 180 00 Praha 8
Libeň, IČO: 06556328 s nabídkovou cenou 1 319 684,71 Kč včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo
odsouhlasilo znění smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou a pověřilo starostku jejím podpisem po
odsouhlasení poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR.
U s n e s e n í č. 35/2020
Zastupitelstvo obce 4 hlasy schválilo jako vítěznou firmu na zhotovitele akce „Rekonstrukce návesního
rybníčka k.ú. Svrabov“ firmu LEGTERRA s.r.o., Světová 523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328
s nabídkovou cenou 1 319 684,71 Kč včetně DPH. Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo znění smlouvy o
dílo s výše uvedenou firmou a pověřilo starostku jejím podpisem po odsouhlasení poskytnutí dotace
Ministerstvem zemědělství ČR.
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4. Různé, diskuse
Pan F.B. požádal zastupitelstvo obce o odkoupení pozemku p.č. 50/7 v k.ú. Svrabov. Pan F.B. je majitelem všech
okolních pozemků p.č. 55/7, 50/3 a st.p.40. Pozemek p.č. 50/7 leží uprostřed těchto pozemků a stojí na něm i
část garáže pana F.B. Zastupitelstvo na základě této žádosti odsouhlasilo prodej výše uvedeného pozemku a
zároveň vyhlásilo záměr prodeje pozemku p.č. 50/7 v k.ú. Svrabov.
U s n e s e n í č. 36/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 4 hlasy odsouhlasilo prodej p.č. 50/7 v k.ú. Svrabov a zároveň vyhlásilo záměr
prodeje tohoto pozemku.

5. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční podle potřeby.

……………………………………….......

………………………………………………………

ověřovatelé zápisu

starostka

Zapsala: Jaroslava Slabá
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ve stejném období byl tento dokument vyvěšen i na úřední desce OÚ Svrabov, umožňující dálkový přístup.
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