
Seznam usnesení 

z jednání zastupitelstva obce č.16, konané 10.5.2021 

 

Usnesení č.179: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání 

Usnesení č.180: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce  

                             a schvaluje její činnost od posledního zasedání zastupitelstva dne  

                             4.3.2021 

 

Usnesení č.181: Zastupitelstvo obce pro výběrové řízení pro investiční akci 

                         „ Parkovací stání u ZŠ Bezděkov“ navrhuje písemně oslovit tyto stavební firmy: 

                         -  JSF stavební s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20, Nýrsko 

                         -  COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/ 1, Praha  

                        -  FINALKOM s.r.o., Kocourov 36,Mochtín 

                        - Silnice Klatovy, Vídeňská 190, Klatovy 

                          Hlavním hodnotícím kritériem výběrového řízení je nejvýhodnější cenová nabídka. 

                          Členové komise pro otvírání obálek výběrového řízení jsou navrženi:  

                          Jaroslava Bartlová, Petr Jelínek, Pavel Šabatka / Václav Pavlík/ 

 

Usnesení č.182: : Zastupitelstvo obce pro výběrové řízení pro investiční akci 

                    „ Stavební úpravy ZŠ č.p. 38 Bezděkov“ navrhuje písemně oslovit tyto stavební  

                       firmy: 

                    - Lesní stavby Nýrsko, Palackého 764, Nýrsko 

                    - Klatovská stavební společnost s.r.o., k Letišti 893, Klatovy 

                    - PO-STAV Václav Popelík, Strojírenská 260, Praha - Zličín 

                    Hlavním hodnotícím kritériem výběrového řízení je nejvýhodnější cenová nabídka. 

                    Členové komise pro otvírání obálek výběrového řízení jsou navrženi:  

                    Jaroslava Bartlová, Petr Jelínek, Pavel Šabatka / Václav Pavlík/ 

 

Usnesení č.183: Zastupitelstvo obce pro výběrové řízení pro investiční akci 

                           „ Vodovod Poborovice“ navrhuje písemně oslovit tyto stavební firmy: 

                           - Šumavské vodovody a kanalizace, Koldinova 672, Klatovy II 

                           -VAK Servis s.r.o, Domažlické předměstí 610, Klatovy III 

                           -INVESTEL TEL., s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy II 

                          - PROJECT PLUS KLATOVY, s.r.o., Luby 175, Klatovy 

                         - JSF stavební s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20, Nýrsko 

                         Hlavním hodnotícím kritériem výběrového řízení je nejvýhodnější cenová nabídka. 

                         Členové komise pro otvírání obálek výběrového řízení jsou navrženi:  

                 Ing. Petr Uldrych, Bc. Jana Martinásková, Václav Pavlík / Bohuslav Bohatý/ 

 

 



Usnesení č.184: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci do  

                               programu MAS Úhlava pro akci  „ Stavební úpravy ZŠ č.p. 38 Bezděkov“. 

  

Usnesení č.185: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4 dle 

                             přiloženého návrhu. 

Usnesení č.186: Zastupitelstvo obce přesunuje jmenování člena zastupitelstva do školské rady  

                             Základní školy a mateřské školy Bezděkov, okres Klatovy, příspěvkové organizace  

                             na jednání zastupitelstva konané dne 3.6.2021. 

 

Usnesení č.187: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z dotačního titulu PSOV PK –  

                             Projekty obcí ve výšši 380 000,- pro akci „ Parkovací stání u ZŚ“ v případě, že žádost  

                             o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní  

                             rozvoj , ve kterém obec též žádala, bude zamítnuta. 


