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OBEC DOBROCOVICE

ZÁPIS č.16J2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobročovice

konaného dne 11. 7.2011 v místnosti obecního úřadu Dobročovice (hasičská zbrojnice)

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin

Přítomní členové zastupitelstva:
Marcel Slováček
Věra Horová
Ing. Svatopluk Slováček
Mgr. Zuzana Svobodová

Omluveni: Ing. Olga Šebková

Zástupci veřejnosti:

Program:

1. Výběr projektanta - chodník podél řadových domů - směr k budově školy č.p.38
2. Výběr projektanta - rybník + potok na návsi

I. Úvod

Starosta zahajuje zasedání. Starosta konstatuje, že jednáni zastupitelstva bylo řádně svoláno a
běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů konstatuje, že je zastupitelstvo usnášení
schopné.
Starosta se dotazuje, zda měl nebo má někdo z ověřovatelů zápisu připomínky k minulému
zápisu.
Odpověď je NE. Starosta konstatuje, že zápis byl řádně ověřen.

aj návrh členů:

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zuzana Svobodová, Ing. Svatopluk Slováček
Zapisovatel: Věra Horová

Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Dobročovice schvaluje:

zapisovatele: Věra Horová
ověřovatele zápisu: Mgr. Zuzana Svobodová, Ing. Svatopluk Slováček

Výsledek hlasování:
Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 1bylo schváleno



bl schválení programu:

Návrh usnesení č. 2 :

za Dobročovice schvaluje program zasedání ve znění, v jakém je uveden na první straně tohoto
zápisu.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 2 bylo schváleno

1. Výběr projektanta - chodník podél řadových domů - směr k budově školy č.p.38

Starosta předložil za Dobročovice cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace
včetně zaměření a návrhu dopravního značení na základě poptávky:

1. G R P geodézie a projekce ( Ing.Petr Rothe )
2. MD Projektová kancelář (Ing. Miroslav Dvořan )
3. IKP Consulting Engineers

20.000 Kč vč.DPH
94.800 Kč vč, DPH
74.500 Kč vč.DPH

Ve všech cenových nabidkách je obsaženo:
projekt chodníku (DSP), položkový rozpočet, geodetické zaměření, připojení na JTSK, návrh
trvalého dopravního značení a případně nutné odvodnění.

Návrh usnesení č. 3:

Dle výše uvedených předložených cenových nabídek starosta navrhuje za Dobročovice
zvolit [mnu G R P geodezie a projekce (Ing. Petr Rothe).

za Dobročovice vybralo na vypracování projektu na chodník včetně geodetického zaměření
firmu G R P geodezie a projekce. Cena dílaje 20.000 Kč vč.DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 3 bylo schváleno

2. Výběr projektanta - rybník + potok na návsi

Starosta předložil za Dobročovice cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace
na rybník + potok na základě poptávky:

1. MV projekt
2. Ing. Pavel Kohout
3. Ing.Jiří Hybášek

138.000 Kč vč.DPH
178.000 Kč vč. DPH
90.000 Kč vč.DPH

Ve všech cenových nabídkách je obsaženo:
Projektová dokumentace dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, položkový rozpočet
včetně JKSO .
Rozsah revitalizace řešená v projektu:
obnova rybníka a těsného okolí, odtěžení sedimentů, obnova břehů v původní poloze ajejich
zpevnění, prověření stavu hráze rybníka, vyčištění koryta potoka nad a pod rybníkem, návrh
rekonstrukce výpustního objektu a bezpečnostního přepadu, výsadba okolo rybníka ...



Návrh usnesení Č. 4

Dle výše uvedených předložených cenových nabídek starosta navrhuje ZO Dobročovice
zvolit firmu Ing. Jiří Hybášek.

ZO Dobročovice vybralo na vypracování projektu na revitalizaci rybníka a blízkého okolí
firmu Ing. Jiří Hybášek. Cena díla je 90.000 Kč vČ.DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno

Příští úřední hodiny budou dne 3.8.2011

Starosta ukončil zasedání v 19:20 hodin

Zapsala: Věra Horová
Ověřovatelé: Ing. Svatopluk Slováček, Mgr. Zuzana Svobodová

Věra Horová
místo starostka

Marcel Slováček
starosta

Vyvěšeno: 12. 7. 2011

Sejmuto:


