
Materiál k bodu ě.6c navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 10.03.2020

Zpráva o činnosti Rady obce Hudlice od 13.12.2019 do 10.03.2020

Před
Pavel
starosta'obce

V Hudlicích dne 10.03.2020

Důvodová zprávaz

V souladu se zákonem ě. 128/2000 Sb., o obcích předkládám zprávu o činnosti Rady obce
Hudlice v období od 1,3.12.2019 do 10.03.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí
Zprávu o ěinnosti Rady obce Hudlice od 13.12.201 9 do 1 0.03 . 2020



Materiál k bodu ě.6d navňeného Programu jednárrí Zastupitelstva obce Hudlice dne 10.03.2020

Donlnění identiíikátorŮ statutárních zástupců obce Hudlice

--"'Píedk|adat|z' l
Pavel Hubéný
starosta obce

V Hudlicích dne 10.03.2020

Důvodová zpráva:

Na základě ,,nového" požadavku Katastrálního úřadu pro Sťedočeský kraj, pracoviště Beroun, je
nutné doplnit ke statutárním zásfupcům obce Hudlice tj. starostovi a místostarostovi
identiftkátory, aby měli možnost podpisu smluv a náwhů na vklad do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I.schvaluje
a) Doplnění identiťrkátorů u stafutárního zástupce - starosty pana Pavla Hubeného a to

následovně: datum narození 29.05.T954 v Teplicích, r.č. 540529/3366, trrale bytem Pod
Skálou 256,267 03 Hudlice

b) Doplnění identifikátoru u statutárního zástupce - místostarosty pana Rudolfa Hrkala a to
následovně: datum narczení 16.12.1954 v Berouně, t.ě. 54121610919, trvale bytem U Skály
tr 370, 267 03 Hudlice.

II.bere na vědomí
že s uvedenými identifikátory je nutné nakládat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., na ochranu
osobních údajů.



Materiál k bodu č. 6e navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne l0.03.2020

Jmenování hodnotící a yýběrové komise

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

l

V Hudlicích dne 10.03.2020

Důvodová zprávaz

Dle v současné době platné ,,Směrnice" pro zadávání veřejných zakáaek malého rozsahu mimo
režim zákona č. 13412016 Sb., ve zrĚni pozdějších předpisů, jejíž zadavatelem je obec, přísluší
Zastupitelstvu obce dle članku V jmenovat hodnotící a qýběrovou komisi na akci o,Oprava místní
komunikace V Roklť'.

Návrh usnesení:
ZastupitelsWo obce Hudlice po projednaní

I.schvaluje
nasledující členy a na}rradníky do pětičlenné hodnotící a qfběrové komise na akci ,,Oprava místní
komunikace V Rokli" a to pana/pani: Pavla Hubeného, Rudolfa Hrkla, Danu Žihlovou, Petru
Chaloupkovou, Radka Oliče, Václava Šepa a Zdeňka Sklenáře.

II.ukládá
starostovi obce panu Pavlu Hubenému svolat členy komise ve stanoveném termínu a zajistit její
usnášeníschopnost.
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Materiál k bodu č. 6f nawženého Programu jednárrí Zastupitelstva obce Hudlice dne 10.03.2020

předkladatel:
Pavel t{ubený
staosta obce

V Hudlicích dne 10.03.2020

Důvodová zprávaz

Vzhledem k tomu, že v současném volebním období 2018 - 2022byla v obci Hudlice ustanovena
rada obce, navrhuje se pro větší operativnost úprava,,Směrnice pro zadávání veřejných zakánek
malého rozsahu mimo režim zákona ě. 13412016 Sb.oo, která byla schválena usnesením ě. 1l-
2l20l8lzo dne 03.05.2018. Jedná se o změnu článku V uvedené směrnice odstavec ,,Otvíriání
obálekoo bod 2, a to niásledovně ,,Členové komise pro otvírání obálek budou jmenováni radou
obce ze zastupitelů, členů výborů a komisí případně i jiných odborných osoboo a dále odstavec
v článku V ,,Hodnocení nabídek" bod l a to následovně, ,,Hodnocení a výběr nabídek provádí
hodnotící a qýběrová komise jmenovaná radou obce".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I.schvaluje
změnu ,,Směmice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona é.

13412016 Sb. schválené usnesením č. 11-2l20l8lzO ze dne 03.05.2018, a to ve článku V, která
nově zní : ,,Členové komise pro otvírání obálek budou jmenováni radou obce ze zastupitelů,
členů výborů a komisí, případně i jiných odbomých osob'o a ,,Hodnocení a výběr nabídek provádí
hodnotící a výběrová komise jmenovaná radou obce".

II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zaprasovat tuto změnu do sávající platné směrnice.

Směrnice pro zadávání veřeinÝch zakázek malého rozsahu mimo režim ákona č. 134/2016
Sb. , ,., 
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