
Zápis z 37. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Doubice,
 

konaného dne 19. července 2010 v úřadovně obecního úřadu

Přítomní: dle prezenční listiny přítomno: 6 (84%), paní Jetýlková-Jašíčková – neomluvena

Program:

1) Zahájení a návrh programu  
2) výběr dodavatele na „Opravu místních komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178“
3) pověření k uzavření smlouvy
4) různé
5) usnesení
6) Závěr

ad 1) Zahájení a návrh programu     

Pan Schulz zahájil zasedání ZO v 16:03, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, že i přes neomluvenou 
nepřítomnost paní Jetýlkové-Jašíčkové se zastupitelstvo obce sešlo v usnášeníschopném počtu . Navrhl 
jako zapisovatelku jednání paní Faixovou– schváleno všemi přítomnými členy ZO. 
ZO schválilo ověřovateli zápisu pna ing. Bubíka a pana Rezka,, schváleno pěti hlasy , pan Rezek se 
zdržel.
Pan Schulz přednesl návrh programu schůze – program jednání pak schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

ad 2) výběr dodavatele na projekt „Oprava místních komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178“

Vzhledem k rozsahu projektu byli osloveni tři dodavatelé: firmy IOS s.r.o., ZEPS s.r.o. a DOKOM 
FINAL s.r.o. Jejich nabídky posuzovalo ZO z hlediska dvou kritérií, kterými byla cena bez i s DPH a 
délka záruky za dílo. ZO jednomyslně určilo za dodavatele firmu DOKOM FINAL s.r.o., která nabídla 
jak nejnižší cenu – 710.835,60 Kč včetně DPH, tak i nejdelší záruku za dílo – 36 měsíců. Další dvě 
nabídky poskytovaly buď kratší záruční dobu, nebo vyšší cenu.

Ad 3) pověření k podepsání smlouvy

ZO pověřilo starostu Martina Schulze uzavření smlouvy na provedení projektu „Oprava místních 
komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178 s firmou DOKOM FINAL s.r.o.

Ad 4) různé

Tento bod, který byl zamýšlen jako „rezerva“ pro případné vyřizování případných námětů, nakonec 
neproběhl.

Ad 6)  usnesení

Zo schválilo:

zapisovatelku paní Janu Faixovou – všemi hlasy přítomných
ověřovatele zápisu Ing. Bubíka a pana Rezka – pan Ing. Bubík se zdržel hlasování
jako dodavatele projektu „Oprava komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178“ firmu DOKOM FINAL 
s.r.o. – všemi hlasy přítomných



pověření starosty Martina Schulze s uzavřením smlouvy na provedení projektu „Oprava místních 
komunikací p.č. 2103/1 a p.č. 2178 s firmou DOKOM FINAL s.r.o. – všemi hlasy přítomných

usnesení – všemi hlasy přítomných

Ad 8) závěr

 
- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:02
- příští (řádné) zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 23. srpna 2010 od 16:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lešek Bubík                                  Martin Schulz
                     starosta obce

Karel Rezek

V Doubici 20. července 2010             Zapsala: Jana Faixová


