
Zápis č.2/2023
ze zasedáni Zastupitelstva obce Červené fanovice,

konaného dne 2,3.2023, od 18:00 hoáin
zasedání zastupitelstva obce Červené Janovice bylo zahájeno staťostou Bc. Miroslavem ptáčkem
v 18:00 hod na obecním úiadě, Dnešní zastupitelstvo obce bylo řár]ně svolano a wtrtaSeno. ŘiJnC
omluven Roman Mutl. Zastupitelstvo obceje usnášení sclropne.

určení ověřovatelů zápisu
Navrženi ověřovatelé zápisu Ing, Simona Procházková a Bc. Daniel lGuliš.
zapisovatelem Bc. Jana Vyčítalová. K návrhu nebyly \,zneseny žadne protinávrhy,
Náyřh u§nesení:
Zastupitelstvo obce uťčuje ověiovateli Zápisu Ing, Simonu Procházkovou a Bc. Daniela Knrliše,
zapisovatelen Bc. JaDu Vyčítalovou,
Vý§ledek hla§ování| Pro - 8 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení bylo schváIeno.

schváleni nropramu zasedání
Stalosta seznánil přítomné s programem zastupitelstva,
Návrh usne§ení:

1 , Určení ovčřovatele Zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcich) a zapisovatcle
2. Kontlolá zápisu předchozího Zastupitelstva
3, Pťojekt lekonstrukce pavilonu MŠ Červené Janovice
4. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro - 8 Proti - 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se _ 0

2. Kontrolazápi§u předchozího zastupitel§tva
Zápis č. 1,/2023 ze drte 2.2.2023 byl zkontíolován a schválen bez připomínek,

3. Proiekt rekonstrukce navilonu MŠ Čerryené Janoyice

Akce: Stavební úpravy objektu č.p, 218 ía p.č. st,359 v obci Čenené Janovice (IL pavilon MŠ)

a) Výběrové řízení na akci
starosta obce seznámil zastupitele s výsledky výbělového řízení na výběr zhotovitele (dodavatele) a
předložil protokol o otevíráni obálek a zprávu o hodnocení nabidek. Jedná se o investičtí akci.
lla kterou obcc žádá o dotaci z programu Mirristerstva ílrrarrci ČR,
Návrh usne§ení:
Zastupitelstvo obce bete na vědomí výsledek výběrového řízeni v lámci veřejrré zakázky malého
rozsahu s názvem ,,.§rír vební .l,píaýy objektu č.p. 218 na p,č. sl, 359 v obci Červené Janovice'',
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít SoD (smlouvu o dílo) s r,7braným dodavatelem, ktel"ýtn je
společnost Vetom Zbraslavice, s.r.o., IC: 27383l81, sídlem Zbra§lavice 33, 285 21 Zbraslayic€.
Celková rrabídková cena vybraného dodavat ele je 2,876.260,91 Kč bez DPE.
Zastupitelstvo obce pověiuje starostu obce podpisenr smlouvy o dílo.
Pozn. Realizace íéío investiční tlkceje podmíněna přidělehím dotace Ministerstla jinanci ČR.
Výsledek hlasování: Pro-8 Proti _ 0 Zdrželise - 0
U§nesení č. 3 a) bylo schváIeno.



b) Podání a administrace žádosti
Návrh u§nesenii
Zastryitelstvo obce schvaluje společnost Witendr s.r.o. , IČ 01I8104I, sídlem Braunelova 563/7,
Praha 8, Pro kompletaci podkladů pro podání žádosti o dotaci na Ministemtvo financí ČR, podání
žádosti, technickou podporu a koordinaci projektového záměru a administraci pťojektu včetně
zajištění podkladů ZVA a pověřuje starostu obce k podpisu smlouÝy,
výsledek hlasováni| Pro - 8
Usneseni č.3 b) bylo schváleno.

Přoti - 0 Zdřželi se - 0

4. Diskuze
společenské a kulturní akce v obci:
04.03.2023 Dětský karneval sokolovna ČcNerré Janovice

Zasedání Zastupitelstva obce Červené Janovice bylo ukončeno ve 18:30 hodin.
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 21.3.2023 na obecním úřadě,

místostaro§ta obce ČeNené Janovice
Mgr. Kateřina Krulišová

Ověiili :

/))
/-

starosta obce červené Janovice
Bc. Miroslav Ptáček

Zapsal I

Ing, Sirr, ona Ptoclrázková

Bc, DanieI Krrrliš

Bc. Jana Vvčítalová


