Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče
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tel. št.: +386.2.2201-841, e-pošta:
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1. DOPISNA SEJA SVETA
KRAJEVNA SEKUPNOSTI MALEČNIK-RUPERČE
Dopisna seja poteka od 26.11.2019 do 27.11.2019 do 17:00.
Na 3. redni seji sveta ste sprejeli sklep o ureditvenih delih na pokopališču na Gorci in sicer, da
se najprej pripravi popis del in najde najcenejšega ponudnika. Po pridobitvi popisa del smo
ugotovili, da nam Mestna občina Maribor v proračun za leto 2019 ni vključila predvidenih
sredstev za omenjena dela, ki smo jih zahtevali in zapisali v finančnem načrtu. V septembru
smo kljub temu s popisom del poiskali najcenejšega ponudnika, to je Asfalterstvo Brus d.o.o.
Ponudbe so v prilogi. Rebalans proračuna 2019 je bil sprejet konec oktobra in za pokopališče
so nam vnesli dodatnih 10.500 EUR. Predvidena dela v celoti znesejo bistveno več, prav tako
pa nam vremenski pogoji v mesecu novembru in decembru ne dopuščajo takšnih posegov.
Tako predlaga predsednik, da se v decembru opravijo pripravljalna dela, ki jih bo opravil,
najcenejši ponudnik in sicer v znesku do 3000 EUR brez DDV in v primeru, da bodo vremenski
pogoji še sprejemljivi, se pripravi še teren za prihodnje leto.
ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. DOPISNI SEJI SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI

NASLOV GRADIVA:

PREDLOG SKLEPA

GRADIVO PRIPRAVILA:

Služba za MČ in KS MOM, Maja HARB – referentka

GRADIVO PREDLAGA:

Jože ŠKOF, predsednik sveta

POROČEVALEC:

Maja HARB, referentka

PREDLOG SKLEPA:

Svet KS Malečnik - Ruperče potrjuje predlog za izvedbo
pripravljalnih del, kot so v popisu del podjetja
Asfalterstvo Brus d.o.o., v znesku do 3000 EUR brez
DDV.

Vaše odgovore prosim posredujte do 27. 11. 2019 do 17. ure na elektronski naslov
ks.malecnik-ruperce@maribor.si ali preko mobilnega telefona 031/386-280. Odgovor naj
vsebuje jasno izraženo potrditev ali zavrnitev predlaganega sklepa. Prav tako zapišite ali javite
v primeru, da se vzdržite glasovanja.
Hvala.
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Pripravila:
Maja HARB, referentka

Odgovorna oseba:
Jožef ŠKOF, predsednik

