Zastupitelstvo obce
Starkoč
Zápis ze schůze, ze dne 8. dubna 2022
č. 2022.2
Čas zahájení: 18:00 hod.
Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce

1. Zahájení
Schůzi zastupitelstva obce Starkoč zahájil starosta obce Jan Jiskra, který přivítal všechny
přítomné členy zastupitelstva obce. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a pozvánka byla na úřední desce Obecního úřadu
Starkoč zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva,
Miroslav Kuřátko a Mgr. Petra Zbytovská jsou omluveni. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Kontrola zápisu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
24. února 2022
Zápis byl zaslán všem zastupitelům elektronicky a byl řádně vyvěšen na ÚD a webových
stránkách obce - bez námitek.

3. Návrh programu schůze Zastupitelstva obce Starkoč, ze dne
24. února 2022
1. Zahájení
2. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce, ze dne 24. 2. 2022
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Zadání veřejné zakázky – Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie, schválení
Zadávací dokumentace
6. Diskuse a závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navržený program.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.2.1 bylo schváleno

4. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele následně:
- provedením zápisu z dnešní schůze byla navržena Kateřina Fílová
- ověřovatelem zápisu ze schůze byli navrženi: Ing. Jaroslav Pavlík a Ivan Košař
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč zvolilo zapisovatelem schůze Kateřinu Fílovou a ověřovatele
zápisu Ing. Jaroslava Pavlíka a Ivana Košaře.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.2.2 bylo schváleno

5. Zadání veřejné zakázky – Obnova kostela Nanebevzetí Panny
Marie, schválení Zadávací dokumentace
Místostarostka obce předložila zastupitelstvu Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
malého rozsahu, a to k akci „Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Starkoči u Bílého Podolí“ – etapa 2022. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 2 tohoto
zápisu.
Místostarostka obce jako členy hodnotící komise navrhla sebe, Kateřinu Fílovou a Barboru
Novákovou.
Místostarostka obce zastupitelstvu ještě předložila znění Smlouvy o dílo, která je nedílnou
součástí Zadávací dokumentace a zplnomocňuje starostu obce k podpisu dané smlouvy
s vybraným uchazečem. Smlouva o dílo je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo Zadávací dokumentaci na akci „Revitalizace a
obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči u Bílého Podolí“ – etapa 2022, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.2.3 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schválilo navrhované členy hodnotící komise k akci
„Revitalizace a obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči u Bílého Podolí“ –
etapa 22, a to Ing. Annu Kodlovou, Kateřinu Fílovou a Barboru Novákovou.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.2.4 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starkoč schvaluje znění Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí
Zadávací dokumentace a která zplnomocňuje starostu obce k podpisu dané smlouvy
s vybraným uchazečem. Smlouva o dílo tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2022.2.5 bylo schváleno

6. Diskuse a závěr
Bez diskuse.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v
19:00 hod..

……………….……………………………………..

starosta obce
Jan Jiskra v. r.

……………….……………………………………..

ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Pavlík v. r.

……………….………………………………..
zapisovatel
Kateřina Fílová

………………………………………………………….

místostarostka obce
Ing. Anna Kodlová v. r.

………………………………………………………….

ověřovatel zápisu
Ivan Košař v. r.

