
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.24 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 15.6.2022 

v kanceláři obecního úřadu na adrese Rosička 20, 592 12  
 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů 

bylo přítomno 5 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

 Přítomní zastupitelé: Gabriela Filipi, Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš, Lucie Kolínská, 

Jaroslav Zikmund 

 Nepřítomní zastupitelé:  

Program:  

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. 
doplnění programu zasedání  

2. Schvalování smlouvy se zhotovitelem projektu rekonstrukce návesního rybníka. 
                       

 
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) 
programu jednání 
 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Gabriela Filipi 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš 

Hlasování 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu   

Schválení, popř. doplnění programu 

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o 

programu zasedání. 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: 
Pro: 5              proti: 0              zdržel se: 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 

 

2. Schválení smlouvy se zhotovitelem projektu rekonstrukce návesního rybníka 

Zastupitelstvo obce projednalo veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami Ministerstva 

zemědělství jakožto správce programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních 



tocích a malých vodních nádržích, na opravu Obecního rybníka.  Do výběrového řízení se 

přihlásili 3 uchazeči: 1 - VHS Bohemia a.s., 2 - AQUASYS spol. s r. o., 3 - AQUEKO, spol.s r.o. 

Vybrán byl uchazeč AQUEKO, spol.s r.o., jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií a v 

souladu s doporučením hodnotící komise vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka, 

základním hodnotícím kritériem byla NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH. Celková 

dohodnutá cena činí částku 1 553 852,37,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci návesního rybníka 

s firmou  AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky č. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691 

Hlasování: 
Pro: 5          proti: 0                zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci 

návesního rybníka s firmou  AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky č. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 

45476691 

 

 

V Rosičce dne 15.6.2022 

 

 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 

 


