
   

 

 
 

      ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 

ZASTUPITELSTVA  obce Měňany 

                      č. 4/22 

 

DNE   09.08.2022  v 19.00 hod. 

 

Přítomni:    Ing.  Miroslav Douša, RNDr. Pospíšil Petr, CSc., 

Jiřina Říhová,  Jiří Fanta, Luboš Novák, Stanislava Sotlová, Tomáš 

Šlégr 
 

 

 

Program  

 

1. Schválení výsledků výběrového řízení na opravu obecních cest 

2. Schválení nabídky firmy Optimatic na úpravu obecní kotelny 

3. Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6  –  na vědomí 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 7  

5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

6. Schválení dodatku ke smlouvě s firmou TopGis, s.r.o. 

7. Stanovení příspěvku na zajištění pečovatelské služby 

8. Schválení smlouvy o poskytování poradenských služeb   

 

Odsouhlasení programu: 

          

   Hlasování:      Schváleno jednomyslně 

 

 

1. Návrh:  

 

Zastupitelé obce Měňany berou na vědomí výsledek zadávacího řízení „obec 

Měňany – oprava místních komunikací – dílčí plnění“.  



Nejvýhodnější nabídku pro Část A „Oprava komunikace v Měňanech“ podala 

společnost STRABAG, a.s., IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 1 240 359,54 

Kč bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídku pro Část B „Oprava povrchu MK Měňany“ podala 

společnost STRABAG, a.s., IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 658 834,80 Kč 

bez DPH.  

Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem Smluv o dílo s vítězným 

účastníkem.  

 

 Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení: 

   

Zastupitelé obce Měňany berou na vědomí výsledek zadávacího řízení „obec 

Měňany – oprava místních komunikací – dílčí plnění“.  

Nejvýhodnější nabídku pro Část A „Oprava komunikace v Měňanech“ podala 

společnost STRABAG, a.s., IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 1 240 359,54 

Kč bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídku pro Část B „Oprava povrchu MK Měňany“ podala 

společnost STRABAG, a.s., IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 658 834,80 Kč 

bez DPH.  

Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem Smluv o dílo s vítězným 

účastníkem.  

 

2. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje akci „Úprava obecní kotelny” navrženou firmou 

Optimatic, na základě výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem Smlouvy 

o dílo.  

   

Hlasování:  Schváleno 

 

Pro: Sotlová, Novák, Douša, Šlégr, Říhová 

Proti: Pospíšil, Fanta 

 

Usnesení: 

 

Zastupitelstvo schvaluje akci „Úprava obecní kotelny” navrženou firmou 

Optimatic, na základě výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem Smlouvy 

o dílo.  

 

 

3. Návrh 



 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření  č.4, č.5 a č.6. 

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření  č.4, č.5 a č.6. 

 

4. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové opatření  č.7.  

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové opatření  č.7. 

 

5. Návrh 

 

Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na obecních pozemcích 1040/1, 1029/3 a 

1039 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby na obecních pozemcích 1040/1, 1029/3 a 

1039 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

 

6. Návrh 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  dodatek ke smlouvě s firmou TopGis, s.r.o., 

týkající se rozšíření mapové aplikace o modul digitálně technické mapy. 

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 



Zastupitelstvo obce  schvaluje  dodatek ke smlouvě s firmou TopGis, s.r.o., 

týkající se rozšíření mapové aplikace o modul digitálně technické mapy. 

 

 

7. Návrh 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje dar na zajištění pečovatelské služby firmě Charita 

Beroun ve výši 10 000,-  Kč. 

 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje dar na zajištění pečovatelské služby firmě Charita 

Beroun ve výši 10 000,-  Kč. 

. 

 

 

8. Návrh 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o poskytování poradenských služeb 

s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. 

. 

Hlasování:  Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o poskytování poradenských služeb 

s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. 

 

 

 

 

 

              Ověřovatel 1    Jiří Fanta 

 

 

              Ověřovatel 2    Jiřina Říhová 

 

 

              Starosta obce:   RNDr. Petr Pospíšil, CSc.       
 


