
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 36/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.09.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal  
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 36. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 35. 
 3) Schválení uzavření objednávky a výběr dodavatele na akci: „ Výsadba stromů v obci Koclířov“ dle předložených cenových nabídek 

od společností: Agro Tuřany – IČ: 29365619, Goz Garden s.r.o – IČ: 05744164, Dawyck s.r.o – IČ: 05377706.  
 4) Schválení uzavření smlouvy o dílo a výběr dodavatele na akci: „ Obnova místních komunikací – V. etapa“ dle předložených 

cenových nabídek od společností: Strabag a.s. – IČ: 60838744, M-Silnice a.s. – IČ: 42196868, Skanska a.s. – IČ: 26271303. 
 5) Schválení objednávky na montáž hromosvodu na čp. 100 dle nabídky od firmy Lelek- Elektroservis s.r.o., IČ: 07869886. 
 6) Schválení objednávky na výměnu systému domovních telefonů čp. 128 dle cenové nabídky od firmy Lelek-Elektroservis s.r.o., IČ: 

07869886. 
 7) Schválení rozpočtového opatření RO č. 13/2021. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 36. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 35.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na akci: „Výsadba stromů v obci Koclířov“ se spol. Goz Garden s.r.o. – IČ: 05744164 na základě 
poptávkového řízení za cenu 223 071,37 Kč s DPH. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Oprava místní komunikace 29 c“ se spol. Skanska a.s., IČ: 26271303 na základě 
poptávkového řízení za cenu 334 131,86 Kč bez DPH.  
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na montáž hromosvodu na čp. 100 s firmou Lelek-Elektroservis s.r.o., IČ: 07869886 za cenu 
43 629,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výměnu systému domovních telefonů na čp. 128 dle cenové nabídky s firmou Lelek-Elektroservis 
s.r.o., IČ: 07869886 za cenu 26 087,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 13/2021. 
 
 
 
Rada skončena: 19:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


