Zápis z jednání rady obce konané dne 27.5. 2020 na OÚ v
Želči
Přítomni: L. Stejskal, L. Rypáček, D. Lanžhotská, J. Čaněk, M. Novotná
Rada obce:

19/20

Schvaluje rozpočtové opatření č. 202002.
Úprava příjmů celkem: 141.650, -Kč
Úprava výdajů celkem: 141.650, -Kč

20/20

Schvaluje vnitřní směrnici obce č. 16 - Opakování pracovního poměru na dobu určitou.

21/20

Schvaluje vnitřní směrnici obce č. 17 - Poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků.

22/20

Schvaluje darovací smlouvu č. 14/2020 s paní Lenkou Kotrbovou, Želeč 212. Obec Želeč
daruje finanční dar ve výši 10.000, -Kč.

23/20

Schvaluje darovací smlouvu č. 17/2020 s paní Helenou Hluchou, Želeč 143. Obec Želeč
daruje finanční dar ve výši 10.000, -Kč.

24/20

Souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 724.606, - Kč z Fondu investic
příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Želeč na opravu učeben v přízemí staré
budovy Základní školy v Želči.

25/20

Schvaluje zhotovitele zemních prací na akci „Rekonstrukce cesty Bezděčín – Obora“.
Zemní práce včetně urovnání a válcování nového kameniva provede firma Jiří Koranda,
Radimov 71 za dohodnutou cenu 134.365, - Kč bez DPH.

26/20

Schvaluje zhotovitele zemních prací na akci „Rekonstrukce cesty Trubný – Lumhárek“.
Zemní práce včetně dodávky materiálu, dopravy, urovnání a válcování nového kameniva
provede firma Táborské stavby s.r.o., Purkyňova 2986, 390 02 Tábor za dohodnutou cenu
194.089, -Kč bez DPH.

27/20

Bere na vědomí odstoupení vybraného dodavatele, společnosti Táborské stavby s.r.o.,
Purkyňova 2986, 390 02 Tábor, od realizace zakázky na akci „Želeč – oprava místní
komunikace a chodníku na parc.č. 849/69 a 849/70".

28/20

Schvaluje na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.4.
2020 dodavatele stavebních prací na akci "Želeč – oprava místní komunikace a chodníku
na parc.č. 849/69 a 849/70". Cenově 2. nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby ve výši
1.032.334,43 Kč bez DPH předložila firma STRABAG a.s., Na Švadlačkách 478/II, 392 01
Soběslav.

Ladislav Stejskal

Ing. Luboš Rypáček

starosta obce

místostarosta obce

