Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Janová - mimořádné
Den konání:
25. ledna 2013
Začátek jednání:
16,00 hod.
Místo konání:
kancelář starosty obce
Konec jednání:
17,00 hod.
1.Zahájení:
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,00 hod. Starosta obce přivítal přítomné členy
zastupitelstva. Na zasedání bylo přítomno sedm zastupitelů. Zastupitelstvo obce je tímto
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ustanovena Karla Vašťáková, ověřovateli jmenováni Ing. Karel Eliáš a
Michaela Petřeková DiS.
Program mimořádného zasedání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.
Návrh Usnesení č. 288/0113: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 288/0113 bylo schváleno
2. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zateplení budovy OÚ
Starosta obce Jan Machalec předložil zastupitelům obchodní podmínky Zadávací dokumentace
veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací - projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí OÚ Janová. Po zhodnocení a posouzení navržené zadávací dokumentace
zastupitelé předložený návrh schválili.
Návrh Usnesení č. 289/0113: Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na zateplení budovy OÚ Janová.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 289/0113 bylo schváleno
Starosta obce uvedl, že je také nutné schválit členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Do
hodnotící komise pro výběrové řízení byli navrženi: Jan Machalec, Ing. Ladislav Smilek, Jan
Mikulec, Ing. Karel Eliáš a Dalibor Bartík. Jako náhradníci byli navrženi: Aleš Olšák, Josef Pončík
a Michaela Petřeková DiS. Navržení členové hodnotící komise i náhradníci byli zastupitelstvem
schváleni.
Návrh usnesení č. 290/0113: Zastupitelstvo obce schvaluje 5 členů a 3 náhradníky hodnotící
komise pro výběrové řízení.
Hlasování: Pro:7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 290/0113 bylo schváleno
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a mimořádné zasedání zastupitelstva ukončil
v 17,00 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 13.2.2013 v 17,00 hod. v kanceláři starosty obce.
Janová 28. ledna 2013
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