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Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 9. 11. 2016
K bodu 1: Starostka J. Šašková přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je při účasti
všech členů ZO usnášení schopné. Přítomni J. Šašková, J. Josefík, M. Podsklan, Petr Steinbach a
Václav Mužík. Hosté: V. Šašek,
Za zapisovatele byl navržen V. Šašek, za ověřovatele zápisu byli zvoleni M. Podsklan a V. Mužík
Program byl schválen 5 hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
Řešení PD ČOV a kanalizace Nicov
Při výběrovém řízení na ,,Kanalizaci a ČOV Nicov“ dne 2. 9. (otevírání obálek proběhlo 24. 8.,
uchazeči byli vyzváni k dodání některých podkladů do 2. 9. ) byla hodnotící komisí vybrána firma
podle kritéria nejnižší ceny – firma Ing. Martin Fiala.
Proběhlo dodání smlouvy o dílo od pana Ing. Fialy, která byla předložena panu JUDr. Tomáši
Samkovi ke kontrole. Přes několik doplňujících komentářů a námitek z obou stran, pan Ing. M.
Fiala odmítl předloženou smlouvu podepsat. Pan M. Fiala má více subdodavatelů, působí to
nevěrohodně. Dnes se rozhoduje o novém dodavateli.
Obec Nicov využívá bodu 10. Závěrečné ustanovení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu ,,Kanalizace a ČOV Nicov“ ze dne 3. 8. 2016, a to zrušit zadávací řízení této
veřejné zakázky bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
nevracet podané nabídky a nepřipouštět variantní řešení.
Odsouhlaseno 5 hlasy.
Zastupitelstvo obce Nicov se rozhodlo zadat Projektovou dokumentaci ,,Kanalizace a ČOV Nicov“
pro územní řízení firmě AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
Bude podepsána smlouva připravená JUDr. T. Samkem s výše uvedenou firmou na zakázku
v hodnotě 98 000,- Kč bez DPH.
Odsouhlaseno 5 hlasy.
2.

Různé

1) Zastupitelé si prohlédli vybavení kuchyně obecního hostince, seznámili se s nabídkou na
doplnění a modernizaci od firmy Gastro Sušice. Byla objednána akutně nutná nová digestoř a po
diskuzi bylo dohodnuto, že se počká s montáží na dodání zápisu z hygienické kontroly před
konečným rozhodnutím o dalším nákupu v celkové částce cca 57 050,- Kč bez DPH. V případě, že
hygienická zpráva nebude obsahovat žádné další požadavky na vybavení, bude doobjednáno
nerezové vybavení (stoly a police). Odsouhlaseno 5 hlasy.
2) Žádost pana Š. Nogy o změnu loga na hospodě z Gambrinus na Dudák. Obec nemá námitek,
fasáda se nesmí poškodit.
Odsouhlaseno 5 hlasy.
3) P. Steinbach se znovu vrátil ke komunikaci lesní cesty Kohoutí kříž – Krankoty. Trvá na tom,
že nesouhlasí s převzetím stavby. J. Šašková si stojí za tím, že změnová žádost řeší skutečný stav a
vše bylo řešeno dle dotačních pravidel. Veškerou zodpovědnost bere starostka na sebe..

1

2

Usnesení č. 8/2016
 Zastupitelstvo obce Nicov ruší zadávací řízení veřejné zakázky ,,Kanalizace a ČOV Nicov“.
 Zastupitelstvo obce Nicov odsouhlasilo zadat Projektovou dokumentaci ,,Kanalizace a
ČOV Nicov“ pro územní řízení firmě AQUAŠUMAVA s.r.o., bude podepsána smlouva
připravená JUDr. T. Samkem s výše uvedenou firmou na zakázku v hodnotě 98 000,- Kč bez
DPH.
 Po dodání hygienické zprávy z kontroly hostince bude rozhodnuto o doobjednání
nerezového vybavení do obecního hostince.
 Odsouhlasena žádost pana Š. Nogy o změnu loga na hospodě z Gambrinus na Dudák.

18. 11. 2016

Zapsal: Ing Vladimír Šašek

Ověřili: Marek Podsklan

Starostka: Mgr. Jitka Šašková

Václav Mužík
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