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Zápis 

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 21. 10. 2016 od 17:30 hodin na OÚ v Malešovicích 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

 

 Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva 

obce Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 17.30 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 10. 2016 do 21. 10 2016. Současně byla 

informace o konání zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, 

že přítomných je všech 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Rozpočtová opatření 

4) Projednání a schválení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   

5) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na zakázku: Technická 

infrastruktura pro výstavbu RD“ SO 05 místní komunikace“  

6) Informace z došlé pošty 

7) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

8) Závěr 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 
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2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební 

období zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní 

Irenu Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období 

Mgr. Michal Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a 

Zdeněk Ševčík.  

 

* * * 

 

 

 

3. Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.14/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 14/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 
 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.14/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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b) Rozpočtové opatření č.15/2016 

 

Předsedající předložil RO č. 15/2016 a vyzval k rozpravě. 

 

 

 
 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.15/2016. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

4. Projednání a schválení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   

 

Předsedající předložil návrh Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  - 

viz níže a požádal o rozpravu. 

 
SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU  

 

Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje 

uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a 

služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky. 

 

 

1.  VZMR se dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), rozumí veřejná zakázka, 

jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší: 

 

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby částce 2 mil. Kč bez DPH  
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nebo  

 

v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6 mil. Kč bez DPH 

 

 

2.  Zadavatel dle § 31 ZZVZ není povinen zadávat podle tohoto zákona VZMR. Zadavatel je však povinen při jejím 

zadávání dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Zásady postupu dle § 6 ZZVZ, jsou stanoveny: 

 

dle odst. 1 - zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 

 

dle odst. 2 - ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

 

dle odst. 3 - zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v  

a)členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo  

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu 

zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. 

 

3.  VZMR za zadavatele organizuje: 

- starosta nebo místostarosta obce, případně mohou pověřit jiného pracovníka obecního úřadu 

- zadavatel může využít služeb externí firmy zabývající se administrací VZMR.  

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude vždy písemnou formou (poštou nebo e-mailem). 

 

4.  Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a předmětu plnění (finanční 

limity jsou uvedeny bez DPH): 

 

Kategorie Výše předpokládané hodnoty zakázky Předmět plnění zakázky 

I. kategorie: od  0,- Kč   do   200 000,- Kč dodávky, služby a stavební práce 

II.  kategorie: od  200 001,- Kč   do   500 000,- Kč dodávky, služby a stavební práce 

III. kategorie:  od  500 001,- Kč   do   2 000 000,- Kč dodávky a služby 

 od  500 001,- Kč   do   6 000 000,- Kč stavební práce 

 

5.  Zadávání zakázek I. kategorie:  (od 0,- Kč  do 200 000,- Kč)   -   PŘÍMÝ NÁKUP 

5.1 Zadavatel zadává zakázku přímým nákupem, objednávkou, popř. smlouvou, zejm. na základě zkušeností s 

obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými a dle svých znalostí a informací o trhu. 

 

Zadání zakázky schvaluje starosta, popř. místostarosta.  

U zakázek, jejichž hodnota přesáhne částku 50 000,- Kč, bude s výběrem dodavatele seznámeno na 

nejbližším zasedání zastupitelstvo obce. 

 

Zadavatel může také rozhodnout a zvolit postup zadávání takovéto zakázky dle kategorie II. níže uvedené. 

 

6.  Zadávání zakázek II. kategorie:  (od 200 001,- Kč  do 500 000,- Kč)   -   PRŮZKUM TRHU 

6.1 Zadavatel zadává zakázku na základě průzkumu trhu. Průzkum trhu spočívá v zajištění cenových nabídek od 

3 dodavatelů, u kterých lze předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně realizovat. Nabídky mohou být 

předloženy písemně, e-mailem ve formě elektronických nabídek bez zaručeného elektronického podpisu, ve 

formě nabídek na reklamních letácích či formou ceníku na internetu apod.  

 

Zadání zakázky schvaluje zastupitelstvo obce. 
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Zadavatel může také rozhodnout a zvolit postup zadávání takovéto zakázky dle kategorie III. níže uvedené. 

 

7.   Zadávání zakázek III. kategorie:  (od 500 001,- Kč do 2 000 000,- Kč pro dodávky a služby; od 500 001,- Kč do 

6 000 000,- Kč pro stavební práce)  -  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

7.1 Zadavatel uskuteční výběrové řízení, v němž písemně osloví minimálně 3 dodavatele, u kterých lze 
předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně realizovat. 

7.2 Oslovení dodavatelů bude vždy provedeno formou výzvy pro podání nabídky. Součástí výzvy bude zadávací 
dokumentace, která bude obsahovat zejména:  

 předmět plnění 

 místo a dobu plnění 

 požadavky na prokázání kvalifikace 

 hodnotící kritéria  

 obchodní a platební podmínky 

 termín odevzdání nabídek 

 další požadavky předem určené a stanovené zadavatelem 

7.3 Zadavatel ustanoví komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, která musí mít 

nejméně 3 členy. Členové komise budou vybráni ze zastupitelstva obce, popř. může být členem komise i jiná 
odborná osoba.  

Všichni členové komise čestně prohlásí, že nejsou ve střetu zájmů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy 

zájmy členů komise, kteří se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo mají nebo by mohli mít vliv na 

výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. 

Zájmem členů komise se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch 

zadavatele. 

7.4 Komise provede vyhodnocení nabídek podle předem stanovených hodnotících kritérií a pořídí zprávu 
z výběrového řízení s odůvodněním výběru nejvhodnější nabídky, příp. nevybere žádnou z nabídek. 

7.5 Zadání zakázky schvaluje zastupitelstvo obce. 

7.6 Lhůta pro podání nabídek bude min. 10 dnů ode dne odeslání výzvy pro podání nabídek dodavatelům. 

7.7  Pokud cena zakázky přesahuje 500.000,- Kč (bez DPH), je povinností zadavatele, dle § 219 odst. 1) ZZVZ, 

uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, 

a to do 15 dnů ode dne jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek 

zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. Zadavatel nemusí 

uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy, které uveřejnil v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. 

7.8 Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření. 

7.9 Zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené 

ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle článku 7.7. U smlouvy, jejíž doba 

plnění přesahuje 1 rok, uveřejní zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za 
plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. 

7.10 Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti 
uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

 

 

 

8.  Výjimky ze směrnice 
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8.1 Zadavatel v případě mimořádně výhodné nabídky či v případě havárie nebo ohrožení života a zdraví osob, 

může rozhodnout o výjimce ze směrnice a zadat zakázku přímo jedinému dodavateli. Toto rozhodnutí 

odsouhlasí zastupitelstvo obce. Omezení z tohoto ustanovení je uvedeno v bodě 9.1 směrnice. 

 

9.  Obecná ustanovení 

9.1 Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního fondu (ČR nebo EU), nebo se financování zakázky 

způsobem poskytnutí dotací byť jen předpokládá, nesmí zadavatel postupovat při výběru dodavatele dle bodu 

8. této směrnice.  Má-li daný dotační program, z nějž se bude nebo i předpokládá předmět veřejné zakázky 

financovat, stanovená pravidla poskytovatele dotace pro zadávání veřejných zakázek, je zadavatel povinen 
postupovat přednostně podle těchto pravidel. 

9.2 Veškeré písemnosti související s výběrem dodavatele musí být zadavatelem archivovány. Je-li předmět 

veřejné zakázky financován z dotačního programu, musí být dodrženy podmínky a lhůty archivace stanovené 
poskytovatelem dotace. 

9.3 Veškeré objednávky a smlouvy musí být uvedeny v centrální evidenci obce. 

 

10.  Závěrečné ustanovení 

10.1  Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance obce, kteří zadávají veřejné zakázky v rámci aktuálně 
platného rozpočtu. 

 

Tato směrnice byla schválena na jednání zastupitelstva Obce Malešovice dne 21. 10. 2016, s účinností od 22. 10. 2016 Touto 
směrnicí se ruší směrnice č. 1/2014 schválená 7. 11. 2014, účinná od 7. 11. 2014. 

 

 

 

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

Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce                    Vladimír Becha, místostarosta obce  

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Směrnici k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu  s účinností od 22. 10. 2016. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 

jejím zveřejněním. 

     

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

*      *       * 
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5. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na zakázku: Technická 

infrastruktura pro výstavbu RD“ SO 05 místní komunikace“ 
  

Předsedající přítomné seznámil s průběhem realizovaného VŘ na zakázku: MALEŠOVICE, 

lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní 

komunikace“. Postupováno bylo v souladu se směrnicí č.1/2014. 

 

 

 
 

 

Předsedající předložil:  

a) Výzvu k předložení písemné nabídky včetně všech příloh 

b) Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 

c) Seznam oslovených firem 

d) Seznam doručených nabídek 

e) Protokol o posouzení nabídek (stanovení celkového pořadí) 

 

Dále předsedající předložil doručený návrh smlouvy o dílo. 

 

 

 
 

PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK 

Název zadavatele: Obec Malešovice 

Sídlo zadavatele: 
Malešovice č.p. 50, 664 65 

IČO:  00 488 038 

Název veřejné zakázky: 
MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice 

Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní 

komunikace“ 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

Hodnotící komise se sešla dne 10.10.2016 v 18:00hod. na adrese Malešovice č.p. 50, 664 65 při hodnocení 

nabídek na zakázku s názvem  

„MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice 

Technická infrastruktura pro výstavbu RD „SO-05 místní komunikace““. 

 

 

 

Komise se sešla ve složení: 
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Členové komise: 

 Ing. Zdeněk Pavlík      

 pan Vladimír Becha      

 paní Helena Kratochvílová 

 

Ostatní přítomné osoby: 

--------------------------------------- 

I. Seznam hodnocených nabídek 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

Datum podání 

nabídky 
Čas podání nabídky 

1.  

STRABAG 

Na Bělidle 198/21,  

Praha 5, 150 00 

akciová společnost  

IČ: 60838744 

10. 10. 2016 

 
8:30 

2.  

SWIETELSKY STAVEBNI s.r.o. 

Jahodová 60, Brno 620 00 

společnost s ručením omezeným 

IČ: 48035599 

10. 10. 2016 

 
8:45 

II. Zaslané výzvy k doplnění informací a dokladů 

Hodnotící komise konstatuje, že na základě výsledků jednání hodnotící komise byla následujícím uchazečům 

zadavatelem odeslána výzva k písemnému objasnění předložených informací či dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace (dále jen „výzva“). 

Nikdo z uchazečů nebyl vyzván k doplnění informací a dokladů 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

  

III. Posouzení kvalifikace uchazečů 

Hodnotící komise posoudila splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů: 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Posouzení kvalifikace 

1.  

STRABAG 

Na Bělidle 198/21,  

Praha 5, 150 00 

akciová společnost  

IČ: 60838744 

Uchazeč prokázal splnění kvalifikace z 

hlediska zadavatelem stanovených 

požadavků. 

2.  

SWIETELSKY STAVEBNI s.r.o. 

Jahodová 60, Brno 620 00 

společnost s ručením omezeným 

IČ: 48035599 

Uchazeč prokázal splnění kvalifikace z 

hlediska zadavatelem stanovených 

požadavků. 

IV. Vyloučení uchazeči 

Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise z výběrového řízení vyloučil následující uchazeče: 



 

               Obec Malešovice 

               Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 9 (celkem 15) 

Nikdo z uchazečů nebyl vyzván k doplnění informací a dokladů 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Odůvodnění 

   

V. Popis způsobu hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek, a to nabídek s pořadovým č. 1 až 7provedla hodnotící komise v souladu s hodnotícími 

kritérii vymezenými v čl. 7výzvy k podání nabídek. 

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto: 

 Kritérium Váha kritéria 

1.  Celková výše nabídkové ceny bez DPH 90 % 

2.  
Délka záruční lhůty na stavební práce stanovená 

v měsících 
10 % 

Způsob hodnocení 

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Hodnotící komise hodnotila 

nabídky dle výše uvedených dílčích kritérií podle jejich váhy. Každé jednotlivé nabídce byla dle dílčího kritéria 

přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

VI. Hodnocení nabídek 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

Počet bodů za nabídkovou 

cenu 

1. 

STRABAG 

Na Bělidle 198/21,  

Praha 5, 150 00 

akciová společnost  

IČ: 60838744 

1680923,98 50,00 

2. 

SWIETELSKY STAVEBNI s.r.o. 

Jahodová 60, Brno 620 00 

společnost s ručením omezeným 

IČ: 48035599 

1833535,34 45,84 

 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče 

[Druhé hodnotící 

kritérium] 

Počet bodů za [druhé 

hodnotící kritérium] 

1.  

STRABAG 

Na Bělidle 198/21,  

Praha 5, 150 00 

akciová společnost  

 

36 10 

2.  

SWIETELSKY STAVEBNI s.r.o. 

Jahodová 60, Brno 620 00 

společnost s ručením omezeným 

IČ: 48035599 

36 10 
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VII. Výsledek hodnocení nabídek (stanovení celkového pořadí) 

 

Číslo 

nabídky 
Identifikace uchazeče Celkový počet bodů Pořadí uchazeče 

1.  

STRABAG 

Na Bělidle 198/21,  

Praha 5, 150 00 

akciová společnost  

IČ: 60838744 

60 1 

2.  

SWIETELSKY STAVEBNI s.r.o. 

Jahodová 60, Brno 620 00 

společnost s ručením omezeným 

IČ: 48035599 

55,84 2 

 

VIII. Doporučení hodnotící komise 

Hodnotící komise doporučuje zadavateli  uzavření smlouvy s vítěznou firmou:  

 

STRABAG 

Na Bělidle 198/21, 

Praha 5, 150 00 

akciová společnost     

IČ: 60838744 

 

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 10. 10. 2016 ve 19:30 hod. 

Podpisy členů hodnotící komise:  

Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpis 

 

Ing. Zdeněk Pavlík 
 

 

pan Vladimír Becha 
 

 

paní Helena Kratochvílová 
 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje průběh a výsledek realizovaného VŘ na 

zakázku:  MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro výstavbu RD 

„SO-05 místní komunikace“. VítěznÁ firmA:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 

00. IČ: 60838744 

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  6 

proti: 0 

zdrželi se: 1 Ševčík  

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

*      *       * 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje projednanou a schválenou smlouvy o dílo na 

zakázku:  MALEŠOVICE, lokalita směr Odrovice. Technická infrastruktura pro výstavbu RD 

„SO-05 místní komunikace“ 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené a projednané smlouvy o dílo 

s vítěznou firmou:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00. IČ: 60838744 

Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním projednané a schválené smlouvy o dílo na 

portálu Zadavatele v zákonné lhůtě.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  6 

proti: 0 

zdrželi se: 1 Ševčík  

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

6. Informace z došlé pošty 

 

a) Předsedající předložil doručenou žádost o povolení vyměnit staré potrubí dešťového 

svodu – viz níže 
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Připomínky, náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje  povolení výměny starého potrubí dešťového 

svodu vedoucího od nemovitosti Malešovice 23 do příkopu od křižovatky směrem na 

Kupařovice. Svod je umístěn v chodníku, jehož vlastníkem je obec Malešovice. Provedená 

výměna   potrubí dešťového svodu bude provedena na náklady žadatele s tím, že chodník 

bude bezprostředně po dokončení prací uveden do původního stavu. 

 

 
Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

*      *       * 
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b) Nové podmínky pro provoz samostatné pošty Partner 

Předsedající předložil doručené dokumenty – viz níže a vyzval k rozpravě 

 
 

 

Příloha č. 19 

Pravidla volného prodeje tisku_2016_08_15.docx

Příloha č. 20 

Pravidla prodeje kolkových známek_2016_08_11.docx

Příloha č. 18 

Pravidla prodeje losů okamžitých loterií_2016_08_11.docx

Příloha č. 17 

Pravidla poskytování služby On-line dobíjení předplacených SIM karet_2016_08_11.docx

Příloha č. 15 

Bezpečnostní příručka uživatele ICT ČP platná ke dni podpisu této Smlouvy.pdf

Příloha č. 14 

Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění.docx

Příloha č. 13 Etický 

kodex České pošty.pdf

Příloha č. 12 

Pravidla užívání loga ČP provozovateli pošt Partner a Seznam ochranných známek.pdf

Příloha č. 11 

Specifikace připojení provozoven Partner do Datové sítě České pošty.docx

Příloha č. 07 

Dohodnuté časy.docx

Příloha č. 06 

Seznam poskytnuté výpočetní techniky a softwarového vybavení nainstalovaného na zapůjčené výpočetní technice.docx

Příloha č. 05 

Protokol o předání pomůcek a inventáře.docx

Příloha č. 03 

Základní podmínky poskytování služeb ČP třetím osobám prostřednictvím zástupce_2016_08_15.docx

Příloha č. 02 

Seznam sjednaných služeb a provizí P_20.docx

Příloha č. 01 

Udělená plná moc.pdf

_Smlouva o 

zajištění služeb pro ČP_pošta Partner_univerzální_2016_08_15.pdf
 

 

 

 

Připomínky, náměty na doplnění:  

 

 

Pavlík:  

Předkládám přehled příjmů a výdajů -  Pošta Partner. Období od 2.3.2016 do 5.9.2016. 

K nahlédnutí je podrobný opis položek. 

 

 

  

Příjmy 138 789,30 
Výdaje  279 775,74 
Rozdíl -140 986,44 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje nové podmínky pro provoz samostatné 

pošty Partner. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložených a 

projednaných dokumentů:  
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 Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.. Číslo: 982602000000.0053/2016 

s platností od 1.2.2017 

 Příloha č. 1: Plná moc 

 Příloha č. 2: Seznam sjednaných služeb a měsíčních provizí 

 Příloha č. 3: Základní podmínky poskytování služeb České pošty, s.p. třetím osobám 

prostřednictví zástupce 

 Příloha č. 11: Specifikace připojení provozoven Partner do Datové sítě České pošty, 

s.p. (DSČP) – vnitropodnikového intranetu 

 Příloha č. 12: Pravidla na užívání loga České pošty provozovateli pošt Partner a 

Seznam ochranných známek 

 Příloha č. 14: Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění 

 Příloha č. 16: Režim a obsluha Tísňového systému napojeného na datovou síť 

 Příloha č. 17: Pravidla poskytování služey On – line dobíjení předplacených SIM 

karet 

 Příloha č. 18: Pravidla prodeje Losů okamžitých loterií 

 Příloha č. 19: Pravidla volného prodeje tisku 

 Příloha č. 20: Pravidla prodeje kolkových známek 

 Příloha č. 21: Pravidla prodeje dálničních známek 

 Bezpečnostní příručka uživatele ICT ČP 

 Etický kodex České pošty, s.p. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

7. Diskuse, dotazy, připomínky, různé  

 

 

 

8. Závěr 

 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 18:35  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 
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Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………21. 10. 2016…………….. 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

Ověřovatelé:           .............................................. dne ...................................................... 

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

          .............................................. dne ..................................................... 

           Vladimír Becha 

 

 

Starosta:                ................................................ dne ..................................................... 

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


