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VÝPIS USNESENÍ
Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pivín, které se konalo
ve středu dne 24. dubna 2019 v 18.00 hodin na sále Obecního domu

U S N E S E N Í č. 1/5/2019:
Zastupitelstvo obce Pivín schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Pivín, dle
předloženého návrhu.
U S N E S E N Í č. 2/5/2019:
Zastupitelstvo obce Pivín schvaluje zapisovatelku Dagmar Zbožínkovou a ověřovatele Jarmila
Krchňáková a Bc. Tomáš Vrba.
U S N E S E N Í č. 3/5/2019:
Zastupitelstvo obce Pivín bere na vědomí informaci starosty obce o plnění usnesení ze 4.
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2019.
U S N E S E N Í č. 4/5/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje na návrh hodnotící komise výběr dodavatele veřejné zakázky
„Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Záhumenská, 2. etapa“. Vybraným dodavatelem je
společnost SKANSKA a.s., IČO 26271303. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o
dílo na uvedenou akci. Starosta obce je pověřen vyzvat vybraného dodavatele SKANSKA a.s.
k doložení zákonem a zadávacími podmínkami stanovených náležitostí. Po jejich předložení
bude zastupitelstvu obce předložena smlouva o dílo ke schválení. V případě, že firma
SKANSKA a.s. nedoloží v zákonné lhůtě potřebné náležitosti, bude ze zadávacího řízení
vyloučena a na základě doporučení hodnotící komise rozhodnuto o výběru dodavatele dalšího
v pořadí dle výsledku zadávacího řízení. Starosta obce je v takovém případě pověřen vyzvat
vybraného dodavatele ke splnění zákonných povinností a po doložení všech náležitostí s ním
bude projednán návrh smlouvy o dílo.
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U S N E S E N Í č. 5/5/2019:
Zastupitelstvo obce Pivín schvaluje financování akce „Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě
Záhumenská, 2. etapa“ prostřednictvím rozpočtu obce Pivín a schvaluje dofinancování
úvěrem, včetně přijetí úvěru ve výši 15.000.000,-Kč od Komerční banky, a.s., IČO 45317054
s pevnou sazbou 2,08% po celou dobu splácení a měsíční splátkou 83.333,- Kč, vše dle
dodané nabídky ze dne 23.4.2019. Starosta obce Pivín je pověřen uzavřením úvěrové smlouvy
s Komerční bankou, a.s., IČO 45317054.

Zapisovatelka:

Dagmar Zbožínková

……………………………

Starosta obce:

Kamil Štětař

……………………………

Místostarosta obce:

Jan Vrána

……………………………
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