Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín,
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Zápis č. 2/2021 ze dne 5. 5. 2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19:00 hod

Program:
1) Návrh smlouvy o dílo – Oprava komunikací v Kacákově Lhotě
2) Návrh smlouvy o dílo – Oprava komunikací v Náchodsku
3) Různé
4) Diskuze

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.
Přítomní zastupitelé: Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Václav Popek, Jana Vitíková, Vlasta
Jandová
Omluveni: Ladislav Kroutil
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Vlasta Jandová
Ověřovatelé zápisu: Jana Vitíková, Václav Popek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje program veřejného zasedání a volí
ověřovatele Janu Vitíkovou a Václava Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/OZ2/2021 bylo schváleno.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha zápisu) je přítomno 5 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).
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1) Návrh smlouvy o dílo - Oprava komunikací v Kacákově Lhotě
Starosta informoval všechny přítomné o veřejné zakázce malého rozsahu na opravu komunikací
v části obce Kacákova Lhota. Dle směrnice č. 1/2017 se jedná o zakázku do 200.000,-Kč bez DPH,
kterou vybírá starosta s místostarostou. Starosta informoval zastupitele, že spolu s místostarostkou
vybrali nabídku firmy A-Z stavby RT s. r. o., se sídlem Úlibice 55, 507 07, zastoupený Tomášem
Richterem, jako nabídku s nejlepší cenou. Celková cena za dílo činí celkem 149,456,-Kč + DPH.

2) Návrh smlouvy o dílo – Oprava komunikací v Náchodsku

Starosta informoval všechny přítomné, o veřejné zakázce malého rozsahu na opravu komunikací
v části obce Náchodsko. Starosta informoval přítomné o oslovení několika firem s výzvou k podání
cenové nabídky. Z nabídek OZ vyhodnotilo nabídku firmy A-Z stavby RT s. r. o., se sídlem Úlibice
55, 507 07, zastoupený Tomášem Richterem, jako nabídku s nejlepší cenou. Celková cena za dílo
činí celkem 474,693,-Kč + DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje smlouvu o dílo – Oprava komunikací v Náchodsku.
Zhotovitelem OZ schvaluje A-Z stavby RT s. r. o., se sídlem Úlibice 55, 507 07, zastoupený
Tomášem Richterem, díky cenové nabídce a referencím. Celková cena za dílo činí celkem
474,693,-Kč + DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/OZ2/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

4) Různé
Starosta informoval přítomné o plánovaných úpravách v prostoru za krámem, kde dojde k položení
panelů, betonování podlahy a umístění plechové garáže pro uskladnění obecního majetku.

5) Diskuze
Starosta ukončil zasedání ve 20:00.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2021

Zapisovatel: V Jandová
Ověřovatelé: ……………………………dne……………………..
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……………………………dne……………………..

Místostarostka: . ………………………. dne……………………..

Starosta: . ………………………. dne……………………..

Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….

Sejmuto (i elektronicky)………………………………..

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 5. 5. 2021
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