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Usnesení č. 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Chotěnov konaného dne 

4.2.2020 v 17.30 hod. v kulturním domě v Chotěnově 

Prezenční listina: Jitka Boštíková, Milan Boštík, Vojtěch Nádvorník, Martin Záruba, Josef Pohorský, 

Ing. Iva Motyčková, Jiří Novák 

 

Zastupitelstvo obce Chotěnov schvaluje  
- zapisovatele: Martin Záruba 
- zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na 
stavební práce projektu „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV“,  
Komise na základě nejnižší cenové nabídky vybrala firmu  

PRVNÍ STAVEBNÍ 

CHRUDIM a.s. 

IČ: 

46504621 

Sídlo: Tovární 1130, 537 23 

Chrudim 

Nabídková cena 

bez DPH: 

10 189 602,80 

zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, výsledek posouzení nabídek je nedílnou přílohou 

tohoto zápisu. Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o dílo. Dle § 246, odst. 1), písm. a) ZoZVZ nesmí zadavatel uzavřít smlouvu 

s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 

dodavatele. 

- výroční zprávu za rok 2019 dle zákona 106/1999 
- změnu provozovatele minimarketu od 1.3.2020 v Kulturním domě Chotěnov – Václav Lipavský 
- kácení stromů dle žádosti Stanislava Tmeje 
- příspěvek Skautskému středisku Jarošov ve výši 1.000,- Kč 
- dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Mateřská škola Jarošov, okres Svitavy, Jarošov 52, 569 66 
- dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy – I. stupeň (1.-5. 

třída), jejíž činnost vykonává Základní škola, Vidlatá Seč, okres Svitavy, Vidlatá Seč 56, 570 01 
 

Zastupitelstvo obce Chotěnov bere na vědomí 

Informaci o výsledku Tříkrálové sbírky, která proběhla 4.1.2020. V obci Chotěnov bylo vybráno 
8.417,- Kč 

V Chotěnově dne 4.2.2019 

 Zápis provedl: Martin Záruba                            ………………………………………………… 

 

  ……………………………………..      ………………………………………… 

 Martin Záruba                              Jitka Boštíková 
         místostarosta obce                       starostka obce 
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