Zápis z XII. zasedání ZO dne 8.4.2020 v 19.00 hod
konaného formou videokonference
__________________________________________________
Přítomno:
Nepřítomno:
Omluven:
Hosté:

7 členů – prezenční listina
-------

Ověřovatelé zápisu:

p. Minaříková Stanislava, p. Tomšů Ivana

Zapisovatelka:

p. Zábojníková Renata

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Smlouva na akci „Komunitní centrum Neubuz č.p. 19 – Neubuz
Rozpočtové opatření
Organizační a různé

1.)

Starostka obce Ing. Zábojníková zahájila XII. řádné zasedání ZO, na kterém přivítala
všechny přítomné. Zasedání se z důvodů trvání krizového stavu nařízeného
usnesením č. 274 Vlády ČR ze dne 23.3.2020 konalo formou videokonference.
Úvodem přednesla program zasedání. ZO schvaluje navržený program bez
připomínek. (pro 7, proti 0, zdržel 0).

2.)

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Byl zkontrolován a ověřen zápis z XI. řádného zasedání ze dne 29.1.2020. Podpisy
ověřovatelů budou připojeny na dalším řádném zasedání.

3.)

Smlouva na akci „Komunitní centrum Neubuz č.p. 19 – Neubuz
Starostka seznámila ZO s výsledky výběrového řízení veřejné zakázky „Komunitní
centrum č.p. 19 – Neubuz“. Obec vyzvala k podání nabídky 3 firmy. Všechny podaly
nabídku v pořádku a v termínu. Jako nejvýhodnější byla hodnotící komisí vybrána
nabídka firmy STAVO s.r.o. Zlín. Nabídková cena včetně DPH činí 7 168 529,- Kč.
ZO schvaluje výběr firmy STAVO s.r.o. Zlín a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel 0).

4.)

Rozpočtové opatření
Starostka seznámila ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 1 (navýšení výdajů
o 100 000,- Kč na požární ochranu z důvodu získání dotace) a č. 2 (navýšení krizového
opatření o 40 000,- Kč). ZO bere na vědomí.

5.)

Organizační a různé
Starostka informovala o krizové situaci, šití roušek, desinfekci a všech aktivitách, které
se kvůli nemoci COVID realizují. Přednesla žádost Lady Biernátové o prominutí platby
nájmu za hospůdku Moštárna po dobu nuceného uzavření. Se žádostí se ústně
připojila i Mirka Müllerová za Studio Sába. ZO bere tyto žádosti na vědomí a projedná
je podle situace na dalších jednáních. Padl návrh 3 měsíčního prominutí nájmu.

6.)

Závěr zasedání v 19.20 hod

Ověřovatelé zápisu:

p. Minaříková Stanislava

p. Tomšů Ivana

Ing. Renata Zábojníková, starostka

Zápis vyhotoven: 9.4.2020

