Usnesení z veřeiného zasedánič.4l2D16 ze dne 1.4,2016
Zastupitelstvo obce Zaječov:
pana Petra Balého,
ll. voličleny návrhové komise pana Pavla Kratochvíla a
zdržel se 0
Pro ].0 proti

0

pana Jiřího stelšovského,
lll. určuje ověřovatete zápisu pana vladimíra Havlíka a
zdržel se 0
Pro 10 proti

0

lV. jmenuje zapisovatelkou paní Dagmar Ungrovou,

Pro

10

proti

0

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Zaiečov schvaluje:
l.upravený program veřejného zasedání konaného dne 1,4,2016
Dílenská 7, plzeň,
V. smtouvu o dílo č.3_o4lpl20].6 s firmou lng. Josef Hlavnička,

tqttsatq,Dlč cz46081411o

,Pro

1O

proti

0

a

lč

obcí Zaječov č.p .265,1č 00234044, Dlč czoo234o44,

zdrželse 0

mezi Obcí ZajeČov Č,P, 265, lČ
Vl. dodátek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3.6.2013
s.r.o., 338 08 Drahoňův
oóisq1|,a,orč czoo1g 4o1'44a obchodní firmou BI9FARMA_HTL
Úlezd č.p.!, lČ28049055
Fro 1O proti0 zdřelse 0
_ služebnosti a smlouvu
vll. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
_
pro parcelu č,592lL6 mezi obcí
+
o právu provést stavbu č. lv_12_6o Lgzsz,Zaječov kNN S5
pistribuce, a.5", Teplická 8?418, Děčín

fi;";

Z.i.iss,ÉŇáÁa*,alčrzaoizlr'E+.črz

|V-rodrnókl y, lČzat zso35, DlČ ťŽ'247 ?9935 "
Pro lb- proti0 zdrželse 0

_ služebnosti a
útt. srnlo"vu o uzavření budoucí srnlouvy o zřízenívěcnéhobřemene
č,p, 255, lč
obcí
srnlouvu o právu provést §tavbu č. lr_12_6o06203/yB/3. mezi
''ilečov
lV-PodmoklY, lČ
ao234044,ore czóójJ+o++ a čez oistribuce, a.s., Teplická 874l8,Děčín
2!7 2go35, DlČ cz247 2903 5.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0

poskytování informací vypracovaný v souladu s nařízenímvlády č,
, lx. sazebník.úhrad za
: T73,12oo5§b,,9 zásadách stanovení úhrad a licepčníchodměn za poskytování informací
k informacím,
ŇOrc zákona o svobodném přístupu
Fro.10 proti0 zdrželse 0

,

,é

_

s r.o., TYrŠova 809139,
X. Rozhodnutí zadavatele o vyloučeníuchazeče firmu AV STAV, sPol.
pavilonu Mš
Hořovice, lč27og53?1z účastina zakázce malého rozsahu,,5tavba nového

Zaječov".
proti
Pro

10

0

zdržel se 0

nového pavilonu MŠ
Xl. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky na ,,§tavbu
154& Beroun, lČ
Zaječov" vítěznémuuchazeči firmě Spektra, spol, s r_o_, V Hlinkách
].8598897.
zdržel se 0
Pro 10 proti

0

a
Xtl. Smlouvu o dílo č. LlzoL1mezi obcí Zaječov č.p.265,1č00234044,DlčC7oo234o44

nového
firmou Spektra spol, s r.o., V hlinkách !548, Beroun, lČ18598897 na,,Stavbu
pavilonu VtŠZalečov" v částce 5,6L0.674,- Kč bez DPH,
Pro proti zdrŽelse

místostarosta v. Havlík

zapisovatelka D. Ungrová

..

starostka l. Nezbedová

ověřovatelé V. Havlík, J. Stelšovský

