
Usnesení číslo 22. z veřejného zasedání zastupitelstva obce VIŽINA,  
konaného 21. července 2021 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: pro  proti    zdržel se  
                       hlasování 

 

1. Program jednání …………………………………………………  5 0 0 

 

2. Ověřovatelem zápisu p. Jílovcovou a p. Halfarovou a členem návrhové komise 

p. Hůlovou, zapisovatelem p. Randáka…………………………….…. 5 0 0 

 

3. Bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na akci „Vodní nádrž Vižina – oprava“ na 

parc. č 336/3…………………………………………………………  5 0 0 

 

4. Zastupitelstvo obce Vižina schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky pro akci“ Vodní nádrž 

Vižina - oprava“ ve prospěch společnosti Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. 

IČ: 24835030, se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr neboť její nabídka je 

nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá a naplňuje princip 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění …………….….. 5 0 0 

 

5. Zastupitelstvo obce Vižina schvaluje „Smlouvu o dílo“ včetně jejích příloh mezi obcí 

Vižina a vybraným účastníkem Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. IČ: 24835030, se 

sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr ………………….………….. 5 0 0 

 

6. Zastupitelstvo obce Vižina pověřuje starostku obce podpisem „Smlouvy o dílo“ včetně 

jejích příloh s vybraným účastníkem společností Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. 

IČ:24835030, se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr ………….. 5 0 0 

 

7. Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení v rámci projektu „ Rekonstrukce 

víceúčelového hřiště 18x36 Vižina“ projednalo závěry hodnotící komise a rozhodlo 

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs 

nad Labem, IČ: 47052121, jehož tímto vybírá jako dodavatele stavby projektu 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště 18x36 Vižina“ a souhlasí s uzavřením „Smlouvy o 



dílo“ a zároveň pověřuje starostku obce jejím podpisem. Hodnota plnění veřejné zakázky 

činí 2 549 816,67Kč bez DPH……………………………………….…. 5 0 0 

 

8. Navýšení denního limitu internetového bankovnictví, které má obec zavedeno 

u Komerční banky, a.s. na částku 80000,-Kč …………………………….. 5 0 0  

 

9. Servisní smlouvu o zajištění údržby a servisu veřejného osvětlení s firmou 

SUNNYMONT s.r.o., se sídlem Hostomice 221, PSČ: 267 24, IČ: 29008841... 5     0 0 

 

 

Návrhová komise, starostka: 

 

 

 

Bc. Zuzana Hůlová ….......................................................... 

 
 
 
          

Zapisovatel Milan Randák ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.7.2021      Sejmuto: 6.8.2021 

Současně dáno na internetové stránky obce 


