Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2019
konaného dne 27. 6. 2019 od 18.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32

Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Martin Jirmann, Eva Gennertová,
Lukáš Petříček, Lukáš Němec, Ing. Věra Bílková, Pavel Jansa,
Martin Moravec
/8 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Zapisovatelka:

Eva Gennertová

Ověřovatelé zápisu:

Martin Moravec, Martin Jirmann

Neomluveni:

-----

Omluveni:

Jana Tošovská

Hosté:

-----

Veřejnost:

28 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Martin Moravec, Martin Jirmann
Usnesení č. 01/03/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu z 2. zasedání ZO v roce 2019 konaného dne 16. 5. 2019
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracovaná.
III. Program zasedání (návrh):
Body k usnesení:
1. Revokace usnesení č. 12/02/2019
2. Mapování katastru obce
Na návrh doplněno o:

3. Vyloučení účastníka zadávacího řízení „Výběr dodavatele stavby – Bezděkov nad Metují –
splašková kanalizace a ČOV“
Usnesení č. 02/03/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání doplněný o bod č. 3.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
IV. Vlastní jednání
Body k usnesení:
1.

Revokace usnesení č. 12/02/2019
➢ na druhém veřejné zasedání bylo usnesením č. 12/02/2019 schváleno podání projektové
žádosti o dotace v rámci výzvy MAS Stolové hory
➢ z kapacitních důvodů nebylo možné žádost připravit, zastupitelé navrhli věnovat
pozornost jiným akcím

Usnesení č. 03/03/2019
Zastupitelstvo obce r e v o k u j e usnesení č. 12/02/2019 týkající se podání žádosti o dotaci v rámci
výzvy MAS Stolové hory na projekt lesní cesty a propustku.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

2.

Mapování katastru obce
➢ katastrální území obce Bezděkov nad Metují je plně digitalizované
➢ mapováním dojde ke vzniku nové, přesnější mapy
➢ projekt mapování katastrálního území je pro obec bezplatný, požádá-li katastrální úřad

Usnesení č. 04/03/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s mapováním katastrálního území Bezděkov nad Metují. Zároveň
zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e starostu obce podáním žádosti o bezplatné mapování
katastrálního území obce Bezděkov nad Metují.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
3.

Vyloučení účastníka zadávacího řízení „Výběr dodavatele stavby – Bezděkov nad Metují
– splašková kanalizace a ČOV“
➢ v souladu s ust. § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
➢ účastníkem navrženým k vyřazení je „Sdružení Bezděkov“:
- vedoucí společník: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ
25260766
2

- 2. člen společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim
III, 537 01 Chrudim, IČ 15053695
- 3. člen společnosti: PROFISTAV Litomyšl, a. s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ
27742741
➢ nabídka účastníka, neobsahovala elektronický originál písemného prohlášení pojistitele
obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8
zákona
➢ občanům v této návaznosti byla také poskytnuta informace o účastnících VZ
Usnesení č. 05/03/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s vyloučením účastníka „Sdružení Bezděkov“ ze zadávacího
řízení „Výběr dodavatele stavby – Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“ v souladu
s § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Body informativní a na vědomí:
1.

Veřejné projednání rozvoje obce

K bodu č. 1 – Starosta obce představil firmu Envipartner s. r. o., která v obci provádí nejen
pasportizaci, ale bude se podílet i na vytvoření strategického konceptu rozvoje obce. Dále předal
slovo panu Krejčímu, který bude provádět zbývajícím programem.
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 2110 hodin.

………………………………
Martin Moravec
1. ověřovatel

………………………………
Martin Jirmann
2. ověřovatel

………………………………
Eva Gennertová
zapisovatelka

………………………………
Mgr. Miroslav Maroul
starosta obce
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