Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
7.
Datum konání:
20. srpna 2015
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:30 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
17:45 hodin
Přítomni:
Čechman, Fojt, Fojt ml., Horáková, Krška, Němec, Sehnal,
Studýnková, Šmerda, Šrámek, Tejkal, Tejkalová, Vinter
Omluveni:
Dvořáček, Kratochvil
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Sehnal, Tejkalová
Zápis vyhotoven dne :

21.08.2015

Č.j. 2281/2015/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis ze 6. zasedání ZML ověřil pan Šmerda a pan Tejkal a nevznesli připomínky.
1. Zahájení:
Jednání zahájil pan místostarosta Zdeněk Fojt v 17:30 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu: 0
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 12 přítomných pro.

2. Schválení uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Revitalizace veřejné zeleně“
- nabídky podali 4 zájemci – pořadí a výše nabídek dle přílohy

Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – revitalizace je hrazena z dotace?
odp. p. Fojt – ano, je to hrazeno z dotace, účast městyse je asi 10%
Usnesení: ZML schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky
"Revitalizace veřejné zeleně", společností Zahradnické úpravy s.r.o., 61500 Brno –
Židenice, Jílkova 1537/124, IČ: 27707113, dle předloženého materiálu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro ...12........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

V 17:40 hodin se dostavila p. Studýnková – počet přítomných 13

3. Schválení uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Kompostéry Lysice“
- nabídky podali 4 zájemci – pořadí a výše nabídek dle přílohy
Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – jaký je termín dodání kompostérů?
odp. p. Fojt – kompostéry budou dodány dle smlouvy do 15.10.2015.
Ing. Vinter – kolik kusů bude mít městys pro občany k dispozici??
odp. p. Fojt – mělo by to být asi 500 kusů
odp. p. Čechman – každá domácnost bude mít možnost si kompostér v případě
zájmu vyzvednout a používat.
Usnesení : ZML schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězem veřejné zakázky
"Kompostéry Lysice" společností SITA CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00
Praha 2, IČ: 25638955, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Místostarosta:

.................................... dne ..........................................

