
U S N E S E N Í   č.   2/2017 
ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoraz ze 8.3.2017 

 
                                                   OZ  p o   p r o j e d n á n í 

b e r e    n a    v ě d o m í 
 

  
 1/ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zpracovanou hodnotící komisí k veřejné 
zakázce Kanalizace a ČOV Tuchoraz k zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP 

 

                                                   
                                                        s c h v a l u j e 
 
1/ zápis z minulého jednání 
2/ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 – příloha č. 1 zápisu 
3/ závěrečný účet obce společně se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2016 bez 
výhrad 
4/ účetní závěrku obce Tuchoraz za rok 2016  a pověřuje pí. Evu Veselou sepsáním  
protokolu o řádném schválení  účetní závěrky   obce Tuchoraz 
5/ převod hospodářského výsledku za rok 2016 na účet 432  Výsledek hospodaření 
minulých let. 
6/ závěrku zřízené příspěvkové organizace za rok 2016 
 ZO pověřuje pí. Evu Veselou sepsáním protokolu o řádném schválení účetní  
 závěrky MŠ  Tuchoraz 
7/ převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 3.645,07 Kč do 
rezervního fondu.  
8/ přidělení veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Tuchoraz k zajištění výkonu TDI a 
koordinátora BOZP dodavateli SUDOP Project Plzeň s.r.o., jehož nabídka byla 
vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem SUDOB Project Plzeň s.r.o. 

9/ vyloučení dodavatele DABONA s.r.o. pro nesplnění zadávacích podmínek 

10/ vyloučení dodavatele Karlínblok s.r.o. pro nesplnění zadávacích podmínek 
11/ zadávací dokumentaci na zhotovitele stavebních prací pro projekt Kanalizace a 
ČOV Tuchoraz 
12/ Smlouvu  o  dílo č. 20170217 na zpracování projektové dokumentace na doplnění 
technologie úpravny vody Tuchoraz o odstranění chloridů reverzní osmózou. Cena 
díla je 108.900,- Kč včetně DPH a podpisem smlouvy pověřilo starostu obce. 
13/ Smlouvu o zřízení věcného břemene  s firmou ČEZ Distribuce a.s./ Služebnosti/ 
na obecní pozemky p.č. 104, 16/2, 359/1 a 359/6 v k.ú. Tuchoraz, na které byla 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí dne 11.8.2014. Za  zřízení VB bude obci 
zaplacena jednorázová náhrada ve výši 4.000,- Kč a podpisem pověřilo starostu obce. 
 
 



14/ZO nevybralo firmu na rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ Tuchoraz. 
Vzhledem k nově zjištěné skutečnosti, že střecha nad hospodářským pavilonem MŠ je 
po zimním období v havarijním stavu a na její opravu nebyly v rozpočtu vyčleněny 
finanční prostředky není možné realizovat dvě takto finančně náročné akce. 
Prioritou se proto stává oprava střechy a až po zajištění opravy střechy  se bude 
zvažovat dle finančních možností i  rekonstrukce sociálního zařízení. 
 
 
Ivana Pivoňková                                                                               Miroslav Dežo 
Místostarostka obce                                                                          Starosta obce  
 
Vyvěšeno dne: 14.3.2017 
 Sejmuto dne : 
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