
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 10.7.2018 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

 

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

Program: 

1. Výběrové řízení na CAS – Rozhodnutí zadavatele 

2. Pověření starosty 

3. Příkazní smlouva 

4. Informace o hospodaření I. – VI. 2018 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Výběrové řízení na CAS – Rozhodnutí zadavatele 

Rada obce projednala Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku 

na dodávky FZŠ – Obec Benešov u Semil – Cisternová automobilová stříkačka zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraným dodavatelem se stala společnost KOBIT, spol. 

s r.o., IČ: 44792247 s celkovou nabídkovou cenou 5 420 000,- Kč bez DPH (6 558 200,- Kč včetně 

DPH). 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 

Ad. 2. Pověření starosty 

Rada obce projednala pověření starosty uzavřít smlouvu na nákup CAS s vybraným dodavatelem 

KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247 po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek.  

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 3. Příkazní smlouva 

Rada obce projednala Příkazní smlouvu na zpracování kompletního zadávacího řízení na 

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „FZŠ – Obec Benešov u Semil – Cisternová 

automobilová stříkačka“.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Informace o hospodaření I. – VI. 2018 

Starosta obce seznámil členy rady obce s výsledkem hospodaření obce Benešov u Semil za období 

leden až červen 2018. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Rada obce projednala Rozpočtové opatření č. 4/2018. 

 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 



 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 10.7.2018 

 

 

č. 67/RO/2018: Rada obce Benešov u Semil ROZHODUJE o výběru dodavatele na podlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky FZŠ – Obec Benešov u Semil – Cisternová 

automobilová stříkačka zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Vybraným dodavatelem se stala společnost KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247 

s celkovou nabídkovou cenou 5 420 000,- Kč bez DPH (6 558 200,- Kč včetně 

DPH). 

č. 68/RO/2018: Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostu uzavřít smlouvu na nákup CAS 

s vybraným dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247 po uplynutí zákonné 

lhůty pro podání námitek. 

č. 69/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Příkazní smlouvu na výběrové řízení na CAS. 

č. 70/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o hospodaření za I. – VI. 2018. 

č. 71/RO/2018: Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. 

 

 

 

Zapsal dne 11.7.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. – Rozpočtové opatření č. 4/2018 


