
 

 

Usnesení 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 26. 8. 2020 

 Usnesení 1/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení 2/16/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 7. 2020. 

Usnesení 3/16/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh řešení likvidace 

splaškových vod v obci Vepřová. 

Usnesení 4/16/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hodnocení nabídek a 

posouzení splnění podmínek účasti na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu                

„Obec Vepřová – posílení vodárenské soustavy“. 

Usnesení 5/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící 

komise, Smlouvu o dílo s firmou G – servis Praha spol. s.r.o., IČO: 49680226, 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obec Vepřová – posílení vodárenské 

soustavy“. Nabídková cena vítězné firmy činí 3. 099.400 Kč bez DPH. Tímto zastupitelstvo 

pověřuje starostu jejím podpisem.  

Usnesení 6/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje: výsledek poptávkového řízení 

komise pro realizaci akce „Dětská hřiště obce Vepřová“. 

 

Usnesení 7/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje: na základě doporučení hodnotící 

komise, Smlouvu o dílo s firmou Monotrend s.r.o., IČO: 29320313 na realizaci zakázky 

„Dětská hřiště obce Vepřová“. Nabídková cena vítězné firmy činí 376.703,25 Kč                                  

vč. DPH. Tímto pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Usnesení 8/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení            

na realizaci akce“ Oprava komunikace směr Velká Losenice“. 

 

Usnesení 9/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvo  o dílo na realizaci akce “ 
Oprava komunikace směr Velká Losenice“ s firmou COLAS CZ, IČO: 26177005  
 Nabídková cena vítězné firmy činí 1.037.729,88 vč. DPH. Tímto pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  

 

Usnesení 10/16/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p. č. 168 o výměře 16 m2 v obci a k. ú. Vepřová  za dohodnutou kupní cenu 
2.880 Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 

Usnesení 11/16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z počtu žáků 

pro ZŠ a MŠ Vepřová  a školní družině při ZŠ Vepřová na dobu jednoho roku pro školní 

rok 2020/2021. 

 



…………………………………………….                      …………………………………………… 

   Ing. Martin Doležal                 Miroslav Nejedlý 
      místostarosta obce                         starosta 


