Zápis
ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.6.2013 od 20,00 hod. v budově
obecního úřadu č.p. 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce / dále OZ/ a všechny přivítal .
Bod č.1 Technický :
Přítomni : Ing. Fic Vladislav
: přítomen
Jakeš Vladimír
: přítomen
Musil Ladislav
: přítomen
Ing. Krézek Vladimír : přítomen

Krézek Vladimír
: nepřítomen
Ing. Kadlec Miroslav : přítomen
Ing. Janda Petr
: přítomen

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tišnovská Nová Ves a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh programu zasedání a požádal přítomné o připomínky k navrženému programu.Jako
ověřovatele zápisu navrhl p. Jakeše Vladimíra a Krézka Vladimíra. Jako zapisovatel byl navržen p. Vladislav
Fic. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti.
Usnesení č.1 :
1/
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva :
1. Technický bod / přivítání, schválení programu zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení textu výzvy k podání nabídky na restaurování výmalby v kapli v Tišnovské Nové Vsi
2/
OZ schvaluje jako:
zapisovatele: p. Vladislava Fice
ověřovatele zápisu: Jakeše Vladimíra a Ladislava Musila
Průběh hlasování o usnesení č. 1/1 :
Průběh hlasování o usnesení č. 1/2 :

Pro : všichni přítomní
Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0
Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.2 Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva
Usnesení č.2 :
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
Průběh hlasování o usnesení :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Bod č.3 : Schválení textu výzvy k podání nabídky na restaurování výmalby v kapli v Tišnovské Nové Vsi
Starosta seznámil OZ se základním textem výzvy/ př.č. 1)
Všichni zastupitelé obdrželi text před jednáním OZ k prostudování. Dále seznámil OZ s připomínkami p.
Fikarové . V rámci diskuze byly navrženy jednotlivé varianty.
Usnesení č.3.
3/1 - OZ schvaluje tyto úpravy v základním textu.
Výzva k podání nabídky
1/Datum, hodina a místo konání otevírání obálek:
4. 7. 2013, 19:00 hod., na adrese Obec Tišnovská Nová Ves 29, 594 51 Křižanov
Zadávací dokumentace
2/ 5. Termín dodávky:
Předpokládaný termín zahájení: po podpisu Smlouvy o dílo
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Předpokládaný termín dokončení: do 30. 4. 2014
Průběh hlasování o usnesení č. 3/1 :

Pro : všichni přítomní

Proti: 0 Zdržel se : 0

Hlasování o jednotlivých návrzích
Varianta s tímto rozšířením textu oproti variantě základní př.č.1

Výzva k podání nabídek
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Žadatel je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele
doložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné adekvátní evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie),
nebo
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
zadávané zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie),
- osvědčení o odborné kvalifikaci - povolení Ministerstva kultury ČR pro restaurování nástěnných maleb
6.4. Technické kvalifikační předpoklady
-

seznam 3 realizovaných obdobných staveb za posledních 5 let v minimálním objemu 100.000,- Kč bez
DPH/stavbu (seznam bude podepsán osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele)

-

doložit ke každé uvedené realizované stavbě osvědčení objednatele o řádném a odborném provedení
stavby podepsané objednatelem
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10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

d) Technické kvalifikační předpoklady
11.2. Profesní kvalifikační předpoklady
11.3. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
-

Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění
kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce
v rozsahu v něm uvedených údajů.

-

Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat
splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v prosté kopii ne
starší než 90 dnů; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce
v rozsahu v něm uvedených údajů.

11.4. Technické kvalifikační předpoklady
-

seznam 3 realizovaných obdobných staveb za posledních 5 let v minimálním objemu 100.000,- Kč bez
DPH/stavbu (seznam bude podepsán osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele)

-

doložit ke každé uvedené realizované stavbě osvědčení objednatele o řádném a odborném provedení
stavby podepsané objednatelem

Průběh hlasování o usnesení 3/2 :

Pro : Ing. Janda
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Varianta č.2 s tímto rozšířením textu oproti variantě základní př.č.1
Výzva k podání nabídek
6.4. Technické kvalifikační předpoklady
-

seznam minimálně dvou realizovaných obdobných staveb za posledních 5 let v minimálním objemu
100.000,- Kč bez DPH/stavbu (seznam bude podepsán osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele
s uvedením kontaktu na zadavatele)
doložit ke každé uvedené realizované stavbě osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací obdobného charakteru zakázky; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.
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11.4. Technické kvalifikační předpoklady
-

seznam minimálně dvou realizovaných obdobných staveb za posledních 5 let v minimálním objemu
100.000,- Kč bez DPH/stavbu (seznam bude podepsán osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele
s uvedením kontaktu na zadavatele)

-

doložit ke každé uvedené realizované stavbě osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací obdobného charakteru zakázky; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně.

Průběh hlasování o usnesení bod 3/3 :

Pro : Fic,Jakeš,Musil,Ing. Krézek, Ing. Kadlec

Varianta č.3 základní viz př.č.1
.
Průběh hlasování o bod 3/4 :
Pro : nikdo
Na základě hlasování schvaluje OZ varianta č. 2 –podrobnější /konečné znění př.č.2/
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Tiš.Nová Ves v 20,45
hod.
V Tiš.Nové Vsi dne 7.6.2013
.................................
Ing. Fic Vladislav
starosta
Ověřovatelé:
Jakeš Vladimír

: ...............................

Musil Ladislav

: .............................

Zastupitelé přítomní :
Ing. Kadlec Miroslav : ................................

Janda Petr

Ing. Krézek Vladimír : ................................

3

: .................................

