Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce
5.3.
Předkládá: Rada Obce Troubky
Zpracoval: Mgr. Radek Brázda,
starosta obce
Zasedání Zastupitelstva Obce Troubky
konané dne

13. 3. 2013

Návrh financování akce „Pořízení nákladního vozidla s nosičem
kontejnerů“.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
1.

schvaluje návrh financování pořízení nákladního vozidla s nosičem
kontejnerů dle důvodové zprávy.

Přílohy:

Záznam o výběru dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu.
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Důvodová zpráva k zasedání Zastupitelstva obce

OBEC TROUBKY
V Troubkách dne 11. března 2013.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce na minulém zasedání rozhodlo pověřit Radu obce výběrem
nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů. Bylo osloveno celkem 5 dodavatelů,
kteří podali své nabídky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou zakázku malého
rozsahu, nemuselo být postupováno přesně dle dikce Zákona o zadávání veřejných
zakázek, tj. především mohly být zkráceny lhůty a nemusela se u této zakázky
realizovat složitá administrativa.
Na základě předložených nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka
společnosti Hagemann a.s., která naší obci dodá nákladní vozidlo Avia
s kontejnerovým nosičem. Za pořízení tohoto vozidla uhradí obec vybranému
dodavateli částku 977 951 Kč bez DPH, čili s daní celkovou částku 1 183 321 Kč.
Financování pořízení tohoto vozidla s kontejnerovým nosičem je navrhováno takto:
- Částka 183 321 Kč bude uhrazena z rozpočtovaných prostředků
kapitoly Komunálních služeb,
- Částka 1 000 000 Kč bude uhrazena z prostředků Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce, které budou mimořádně použity pro tento
účel (využití těchto finančních prostředků si můžeme dovolit z důvodu
dostatečného zůstatku účtu Fondu a také proto, že o poskytnutí půjčky
z tohoto Fondu je mezi občany již druhým rokem menší zájem).
Zároveň je navrhováno, aby tato částka byla vrácena na účet Fondu ve čtyřech
ročních splátkách po částce 250 000 Kč, a to s odložením splatnosti první splátky
k datu 30. 6. 2014 (další splátky by pak byly provedeny k datu 30. 6. 2015,
30. 6. 2016 a 30.6 2017). V případě, že daňové či jiné příjmy obce se budou vyvíjet
v letošním roce lépe, než předpokládá schválený rozpočet na rok 2013, je možné
provést první splátku již v letošním roce a zkrátit tak délku výpůjčky finančních
prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. Je nutno ovšem také konstatovat,
že Zastupitelstvo obce má právo rozhodnout jinak (myšleno pro zastupitelstvo, které
bude zvoleno ve volbách v roce 2014).
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