
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 2/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 31. 03. 2021 

 
 

  

Usnesení 2/21/ 1:  

ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2021. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/21/ 2:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota podle § 16 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2021 rozpočtovým opatřením č. 2/2021, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/21/ 3:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky ,,Oprava místní komunikace a oprava 

stoky A9 v ulici Burešín, Ostrožská Lhota“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2. rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., IČO: 26913216 - na plnění 

veřejné zakázky ,,Oprava místní komunikace a oprava stoky A9 v ulici Burešín, Ostrožská Lhota“, jehož 

nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

3.   schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a vybraným dodavatelem                     

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., IČO: 26913216 jako zhotovitelem, na zhotovení díla ,,Oprava místní 

komunikace a oprava stoky A9 v ulici Burešín, Ostrožská Lhota“, cena díla bude činit 5 736 469,77 Kč vč. DPH. 

Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 2/21/ 4:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Místní komunikace ulice Řádek, 

Ostrožská Lhota“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2. rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti SYTYS.cz s.r.o., IČO: 04342381 - na plnění veřejné zakázky 

„Místní komunikace ulice Řádek, Ostrožská Lhota“, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

3.   schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a vybraným dodavatelem 

SYTYS.cz s.r.o., IČO: 04342381 jako zhotovitelem, na zhotovení díla „Místní komunikace ulice Řádek, Ostrožská 

Lhota“, cena díla bude činit  2 922 029,00 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



Usnesení 2/21/ 5:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje realizovat investiční záměr „Rozšíření zázemí pod MŠ pro kulturistiku 

- workoutové hřiště“ svépomocí. 

Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


