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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č. 6/2022 

Mimořádné jednání DSO Povýmolí per rollam konané 7. 9. 2022 od 16:15 hodin – 

13. 9. 2022 do 16:00 hodin 
  

 Oslovení: P. Borecký (Úvaly), S. Plocek (Květnice), M. Černý (Dobročovice), P. Běloch (Hradešín), 

Š. Rumanová (Přišimasy),  

 

Vážení členové DSO Povýmolí, 

 

při posledním hlasování per rollam došlo k omylu a jeden z členů svazku hlasoval pouze pro 

dvě ze tří předložených usnesení, což jsme bohužel zjistili až po uplynutí lhůty pro hlasování a 

nebyla možná náprava. Bod 10/2022 tak nebyl přijat a předkládáme ho k hlasování znovu. 

Obecně platí v tomto usnesení shoda, avšak vzhledem k okolnostem bude dobré hlasování 

zopakovat a naplnit tak nastavené postupy. Dovolila bych si Vás tedy požádat o hlasování 

v rámci mimořádného jednání DSO Povýmolí formou per rollam. 

  

.  

Text usnesení č. 13/2022 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1. rozhodují na základě doporučení hodnotící 

komise o výběru účastníka zadávacího řízení – 

Sdružení KANIA & ATELIÉR SIMONA, jehož členy 

jsou dodavatelé – společnost KANIA a.s., 

IČO: 26817853, se sídlem Špálova 80/9, Přívoz,  

702 00 Ostrava, a společnost ATELIER SIMONA – 

projekce a inženýrská činnost, s.r.o., IČO: 

25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, které v tomto sdružení 

podaly společnou nabídku v rámci zadávacího 

řízení „Svazková základní škola v Úvalech – 

generální projektant – DÚR, DSP, DPS a AD“ 

2. pověřují předsedu svazku podpisem smlouvy o 

dílo na projektantské práce „Svazková základní 

škola v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, 

DPS a AD“ se sdružením KANIA & ATELIÉR 

SIMONA, jehož členy jsou dodavatelé – společnost 

KANIA a.s., IČO: 26817853, se sídlem Špálova 80/9, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, a společnost ATELIER 

SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., 
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IČO: 25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za celkovou 

odměnu ve výši 15 560 000 Kč bez DPH. 

Pro 4 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 1 

Zapsala: 

Dana Kučerová 

 

 

Ověřil: Petr Borecký v.r. 


