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    Zápis č. 6 / 2012  

      ze zasedání výboru jednoty                         
 
 
Datum konání:  7.července 2012 v 16:30 hod. a v 21:10 hod. v sokolovně  

 
Přítomni:       br.Ing. Jaroslav Hampl, br. Jiří Bednář a br. Josef Urban 

 

Hosté:             br. Ing. Miroslav Jelen, ses. Ing. Jitka Jelenová a Ing. Petr Zahradník (MAS POHODA  

                       venkova) 

 

Omluveni:       br. Václav Drašnar a ses. Jana Švábová 

 

 

Program:       
1. Stavba víceúčelového hřiště. 

2. Uložení úkolů. 

 

 
Ad 1. Stavba víceúčelového hřiště.  
= br. Jiří Bednář, Ing. Petr Zahradník a br. Ing. Miroslav Jelen vysvětlili postup hodnotící komise při 

výběrovém řízení a další postup výboru jednoty 
 jednota obdržela celkem 5 obálek do výběrového řízení a to od všech firem, kterým byla 

zaslána výzva, všechny firmy dodržely danou lhůtu pro podání nabídek, vč. popisu obálek dle 

zadaných podmínek výběrového řízení. 
= výbor jednoty se v čase 21:10 hod., po ukončení výběrového řízení, opětovně sešel a od hodnotící 

komise obdržel výsledek výběrového řízení a doporučení pro uzavření smlouvy o dílo: 

D o p o r u č e n í     h o d n o t í c í    k o m i s e : 

Hodnotící komise oznámila vítěze výběrového řízení a to společnost PSK-ASM s.r.o. ze Zlína, neboť 

dle zadávacích podmínek a po splnění hodnotících kritérií předložila nejnižší cenovou nabídku a 

doporučuje s touto společností uzavřít smlouvu o dílo.  

 Výbor jednoty se rozhodl, že na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uvedeného 

dodavatele stavby. 

  

USNESENÍ Výboru T.J.Sokol Dobruška č. 4/2012: 

 

Výbor jednoty schvaluje na základě výběru hodnotící komise dodavatele stavby společnost PSK-

ASM s.r.o.,, se sídlem Dlouhá 164, PSČ 760 01, IČ: 29228018, Zlín a usnesl se, že zveřejní vítěze 

výběrového řízení ve vývěsce oddílu národní házené a zašle této společnosti smlouvu o dílo a 

zahájí s vedením této společnosti patřičná jednání o provedení stavby. 

= výbor jednoty stanovil další administrativní postup se stavbou tohoto hřiště. 
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Ad. 2. Uložení úkolů. 
Úkoly uložené z posledního zasedání výboru jednoty jsou stále platné, nyní se rozšiřují o 

další: 

 

a) Zřídit podúčet u hlavního účtu v České spořitelně pro oddíl NH. 

                                                                                            Zodpovídá: jednatel 

                                                                                            T: do 30.6.2012 

b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

                                                                                            Zodpovídá: členové výboru 

                                                                                            T: nestanoven 

c) Zaslat vítězi výběrového řízení smlouvu o dílo k podpisu a zahájit se statutárním orgánem jednání o 

provedení stavby. Zaslat všem uchazečům výsledek výběrového řízení. 

                                                                                            Zodpovídá: jednatel jednoty 

                                                                                            T: průběžně 

d) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník. 

                                                                                            Zodpovídá: starosta jednoty 

                                                                                            T: 31.8.2012. 

e) Uhradit dlužnou částku ČT. 

                                                                                            Zodpovídá: starosta jednoty 

                                                                                            T: dle termínu v dopise 

 

 

 
Zapsal dne 9.7.2012: 

br. Jiří Bednář  

 
Schválil:                                                                                            br. Václav Drašnar, v.r. 
                                                                                                      starosta T.J. Sokol Dobruška 


