Výpis usnesení - ZÁPIS č. 25
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 9. 7. 2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky
___________________________________________________________________________
Starostka obce Bc. Jana Filipovičová (dále jen „předsedající“) zahájila 25. zasedání Zastupitelstva obce
Hrušky dne 9. 7. 2018 v 18.10 hod. a všechny přítomné přivítala.
Bod č. 1 Zahájení
Předsedající konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Hrušky a na internetových stránkách www.hrusky.cz, a to nejméně sedm dní přede dnem konání
zasedání (viz. příloha zápisu č. 1) a dále konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Usnesení č. 1/25/18
Zastupitelstvo schvaluje zápis zasedání ZO č. 24, zasedání č. 25 zastupitelstva obce povede Bc. Jana
Filipovičová, starostka, zapisovatelem byla určena Ing. Božena Kratochvílová, členy návrhové komise
byli určeni Mgr. Lenka Holečková a Mgr. Svatava Bradávková. Ověřovateli zápisu byli určeni paní
Radoslava Procházková a pan Boris Koníček.
Hlasování o usnesení:
PRO – 11
PROTI – 0
ZDRŽEL – 0
Usnesení č. 2/25/18
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání následovně:
1) Zahájení
2) Zpráva o výběrové komise – výběr dodavatele prací „Sportovní areál Hrušky II.“
3) Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
4) Dohoda o zrušení předkupního práva – manželé Jůvovi
5) Dohoda o zrušení předkupního práva – manželé Špidlovi
6) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Hrušky v roce 2018 –
Sokol Hrušky
7) Závěr
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 2 – Zpráva výběrové komise – výběr dodavatele prací „Sportovní areál Hrušky II.
Usnesení č. 3/25/18:
1. Zastupitelstvo obce Hrušky vyřazuje nabídku firmy Gatlin s.r.o. Zlín z důvodu neprokázaní
požadované splnění kvalifikace a dalších požadavků uvedených v zadávacích podmínkách
v požadovaném rozsahu a nedoplnění údajů dle Žádosti výběrové komise v daném termínu.
2. Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje vítěze výběrového řízení pro zakázku na stavební práce
vybudování Sportovního areálu Hrušky II. firmu Stavební firma Plus s.r.o se sídlem Měšťanská
3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363.
Hlasování o návrhu:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL – 2
Ing. Tichý, Ing. Mráz
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Bod č. 3 – Schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
Usnesení č. 4/25/18
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce výstavby Sportovního areálu
Hrušky II. u ZŠ, která bude uzavřena s firmou Stavební firma Plus s.r.o., IČ 26285363, se sídlem
Měsťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, jako vítězem výběrového řízení. Cena díla činí 9 599 751,- Kč bez
DPH. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování o usnesení:
PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL – 3
Ing. Tichý, Ing. Mráz, p. Strach
Bod č. 4 – Dohoda o zrušení předkupního práva – manželé Jůvovi

Usnesení č. 5/25/18.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č.
1566/56 pro manžele Jůvovi v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 5 – Dohoda o zrušení předkupního práva – manželé Špidlovi

Usnesení č. 6/25/18.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na pozemku p. č.
1566/75 pro manžele Špidlovi v lokalitě Zahajka.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Bod č. 6 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Hrušky v roce
2018 – Sokol Hrušky

Usnesení č. 7/25/18.
Zastupitelstvo obce Hrušky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. DP01/2018 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Hrušky na rok 2018 spolku Sokol Hrušky.
Hlasování o usnesení:

PRO – 11

PROTI – 0

ZDRŽEL – 0

Úplný zápis ze zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na
Obecním úřadě Hrušky.
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