
Zápisš,7l202l
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 11.2021 od 19.00 hod

na ÚM Radomyšl

Přítomni (8) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský, p. Jaroslav IGejčíp. p. Pavel Kříž,
p. Jana Tomaševičová, p. Emil Demetr, p. David KŤíž,p. Jan Bláhovec

Omluven (1) : Jan Kutheil

Osadní výbory, občané : §

Program:
l. Zahájení
2. Uróení ověřovatelů zápisu
3. Veřejná zakázka,,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 1 Gastronomické

vybaveníoo
4. POV Jihočeskéh o l<raje 2022

ad l,) Zahájení
- p. starosta zahá4il zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva. ZM je usnášení schopné

- zapis č. 6l2021,který byl k nahlédnutí na ÚM byl ověřen a nebyly podány žádné
námitky

Usnesení č. 1 - S programem souhlasí- pro 8 hlasů

ad 2) Určení ověřovatelů zápisu
- p. starosta navrhuje určit jako ověřovatele zápisu Ing. Koubovského ap.Kííže Pavla

Usnesení č.2 - ZM určuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a
p. Křže Pavla - pro 6 hlasů, zdržely se 2 hlasy p. Kříž Pavel a Ing. Koubovský

ad 3) Veřejná zakázka ,,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 1

Gastronomické vybavení"

- starosta informuje o tom, že vítéz výběrového íízeni na zakázku,,Rekonstrukce a přístavba
Sokolovny Radomyšl - PS 1 Gastronomické vybavenío', nepředložil v termínu doklady
potřebné pro uzavření smlouvy o dílo a tak navrhuje vybrat dodavatele, který se umístil na 2.
místě,

Usnesení č. 3 - Na základě nepředložení originálů dokladů o kvalifikaci dodavatele, je
vybraný dodavatel IQ GASTRO s.r.o., Na Bohdalcil438l6,101 00 Praha 10,IC: 03413497
vyloučen z další účasti ze zadávacího řízení dle § 122 odst. 7 písm. b) zákona o ZYZ. -
pro 8 hlasů,

Usnesení č.4 - Na základě vyloučení vybraného dodavatete IQ GASTRO s.r.o. rozhodlo
zastupitelstvo o výběru nového dodavatele. Novým vybraným dodavatelem je dodavatel
HOF'MANN Strakonice s.r.o., 5. května 148, 386 01 Strakonice, IC: 2522902E, jenž se



umístil jako dalŠí v pořadí dle hodnocení nabídek a splnil podmínky posouzení účasti v
zadávacím řízení v souladu s § 125 zákona o ZYZ a po naplnění zákonných podmínek
souhlasí zastupitelstvo s uzavřením smlouvy § novým vybraným dodavatelem a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy - pro 8 hlasů,

ad 4) POV Jihočeskéhokraje2l}2

- na poslední zasedání zastupitelstva bylo pod usnesením č. 4 schváleno podání žádosti o dotaci
z POV JČK na rok2022na itarší nakládni automobil - hákový nosiě kontejneru. Po konzultaci
s JČr bylo zjiŠtěn o, že nelze podat do tohoto programu žádost o nákup póužitého majetku tj.
ojetého automobilu. Starosta proto navrhuje zrušení usnesení a schválení podání žádosti do
tohoto progftlmu na nákup kontejnerů na odpad v ceně cca 600.000,- Kč vě. DPH.

Usnesení č. 5 - Ruší se usnesení č. 4 dne 7.10.2021

Usnesení Č. 6 - S podáním žádosti o dotaci z POV JČK na rok2022 na nákup kontejnerů
na odpad v ceně cca 600.000o- Kč vč. DPH, souhlasí - pro 8 hlasů

starosta městyse

Zapsal: ing. Luboš Peterka

Ověřovatelé Ing. Koubovsfli .....'.::

p.KŤiž F1


