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Výpis 
usnesení  

ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice č.7/2019,  
ze dne 23.9.2019 

 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje: 
-zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřovatele zápisu ve složení: Kaňová Bohdana, Štoll Jaroslav 
a návrhovou komisi ve složení: Šlancar Václav, Eva Špačková 
- program jednání 
- společnost Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  
„Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ za cenu 4.472.894,-Kč s DPH. 
- smlouvu o dílo na zakázku „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ se  společností Stavoč spol.s.r.o. 
Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213  
- společnost Kopčík František, Horní Bojanovice 39, 693 01 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní 
Bojanovice - rekonstrukce hygien v budově občanské vybavenosti“ za cenu 695.150,-Kč s DPH. 
- smlouvu o dílo na zakázku „Horní Bojanovice - rekonstrukce hygien v budově občanské vybavenosti“ se  společností 
Kopčík František, Horní Bojanovice 39, 693 01 
- smlouvu č.: 9419002045/2019/4000225465 o připojení v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení, závazky 
smluvních stran při realizaci plyn. zařízení a závazek uzavřít v budoucnu smlouvu o pronájmu plyn. zařízení s firmou 
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupená na základě plné moci firmou 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 
- smlouvu o dílo na zakázku „Horní Bojanovice – kanalizace a čov“ se  společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 
Brno, IČ 46347526 jako dodavatele projekčních a inženýrských prací pro zakázku „Horní Bojanovice – kanalizace a čov“ za 
cenu 1.929.950,-Kč s DPH. 
- rozpočtové opatření č. 8/2019 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí: 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje: 
- starostu obce k podpisu smlouvy se společností Stavoč spol.s.r.o. Horní Bojanovice 1, 693 01, IČ 47902213 jako 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice – ul. Pekanda-sítě technické infrastruktury“ za cenu 
4.472.894,-Kč s DPH. 
- starostu obce k podpisu smlouvy se společností Kopčík František, Horní Bojanovice 39, 693 01 jako zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu  „Horní Bojanovice - rekonstrukce hygien v budově občanské vybavenosti“ za cenu 695.150,-Kč s 
DPH. 
- starostu obce k podpisu smlouvy č.: 9419002045/2019/4000225465 o připojení v budoucnu realizovaného plynárenského 
zařízení, závazky smluvních stran při realizaci plyn. zařízení a závazek uzavřít v budoucnu smlouvu o pronájmu plyn. 
zařízení s firmou GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupená na základě plné 
moci firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 
- starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na zakázku „Horní Bojanovice – kanalizace a čov“ se  společností Aquatis a.s., 
Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526 jako dodavatele projekčních a inženýrských prací pro zakázku „Horní 
Bojanovice – kanalizace a čov“ za cenu 1.929.950,-Kč s DPH. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno v el. podobě: 25.9.2019     Ladislav Kachyňa 
Vyvěšeno na úřední desce:25.9.2019     starosta obce                                   
Sňato dne: 
  
           


