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U S N E S E N Í 

z  jednání zastupitelstva Obce Modrava 

konaného dne  1.7.2014 v Modravě 

 

 

1.) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje uzavření příkazní smlouvy o 

zajištění realizace zadávacího řízení k projektu „ Stanice ZZS PK Modrava“ se 

společností TYPAZ s.r.o., IČ: 62418823, se sídlem Římská 22, 120 00 Praha 2 za 

cenu 20.000,- Kč bez DPH. Smlouva je přílohou zápisu.  

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

2.) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce a vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou 

zakázku: „ Stanice ZZS PK Modrava“ prostřednictvím společnosti TYPAZ, s.r.o. a 

dále schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve složení - Jan Voldřich, 

DiS, Pavlína Kučerová, Jiří Valečka.  

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

3.) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje výsledek hodnocení nabídek 

v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele  veřejné zakázky “Nová ČOV 

Modrava, vodovod Modrava“, dále rozhodlo, že schvaluje dle výsledků elektronické 

aukce výběr nejvhodnější nabídky uchazeče B v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele veřejné zakázky “Nová ČOV Modrava, vodovod Modrava“ a pověřuje 

starostu obce po uplynutí zákonných lhůt uzavřít jménem obce s vítězným 

uchazečem smlouvu o dílo na zhotovení uvedené zakázky v souladu s návrhem, 

který je součástí nabídky daného uchazeče. Zastupitelstvo obce dále rozhodlo, že 

pověřuje starostu obce k doložení potřebných dokladů k uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí ČR na financování 

uvedené stavební akce. Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí, 

že z důvodu elektronické aukce a s tím související povinnosti zadavatele zajistit 

utajení totožnosti účastníků elektronické aukce, jsou zastupitelé obce vázáni,  s 

ohledem na  ust. § 6  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, do doby ukončení zadávacího řízení mlčenlivostí vůči třetím 

osobám. Zadavatel by se dopustil porušení zákona, pokud by  poskytl jakékoliv 

informace o totožnosti účastníků elektronické aukce před ukončením zadávacího 

řízení, neboť jejich  poskytnutím by mohl zvýhodnit určitého dodavatele nebo určitý 

okruh dodavatelů. 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 
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4.) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

malého rozsahu a vyhlášení výzvy k podání nabídky jedinému uchazeči na veřejnou 

zakázku: „ Nová ČOV Modrava, vodovod Modrava – výkon koordinátora BOZP“. 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

5.)  Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

malého rozsahu a vyhlášení výzvy k podání nabídky jedinému uchazeči na veřejnou 

zakázku: „ Nová ČOV Modrava, vodovod Modrava – výkon TDI“. 

Hlasováno: Pro:5 Proti:0  Zdržel se:0 

Návrh byl přijat 

 

 

 

Schubert 

zapisovatel 

 

Korčák, Pavlíková 

ověřovatelé 

 

Schubert 

starosta 
 

 

 
 
 


