OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 30. května 2016
usnesení č. 44/4/16
Zateplení objektu ZŠ Plavy
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 33/3/16 po projednání informací starostky
1. bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu;
2. konstatuje, že
2.1. cenové nabídky podalo celkem 11 uchazečů;
2.2. 3 uchazeči nesplnili podmínky zadání a byli ze zadávacího řízení vyloučeni;
2.3. cenové nabídky byly podány v rozsahu 1.437.847,30 Kč – 1.681.330 Kč bez DPH, tj. všechny pod hranicí
předpokládané hodnoty veřejné zakázky 1.855 Kč bez DPH, a záruční lhůty 60 – 120 měsíců;
3. rozhodlo
3.1. potvrdit rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.5.2016 v plném rozsahu;
3.2. schválit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem SPIDERS s.r.o. Liberec, který podal nejvhodnější nabídku a
získal nejvyšší bodové hodnocení /nabídková cena 1.482.957,24 Kč, záruka 120 měsíců, celkem 9.726,22
bodů/;
4. ukládá starostce
4.1. vydat rozhodnutí o vyloučení 3 uchazečů ze zadávacího řízení a po uplynutí lhůty pro podání námitek
k odvolání
4.1.1. vyzvat vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle čl. XIII. textové části zadávací dokumentace;
4.1.2. zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle čl. XI. textové části zadávací dokumentace;
4.1.3. zveřejnit smlouvu o zhotovení stavby do 15-ti dnů po jejím podpisu;
4.2. zajistit předání staveniště k datu 25.6.2016;
4.3. na příštím jednání zastupitelstva předložit k odsouhlasení návrh smlouvy o výkonu autorského dozoru a
technického dozoru investora.
usnesení č. 45/4/16
ENVIRO – navýšení dotace
Zastupitelstvo obce po projednání zprávy starostky a pokynů Státního fondu životního prostředí ČR jako příjemce dotace
potvrzuje, že obdržel změnu – úpravu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 18.5.2016,
čj. (Identifikační číslo EIS 14179927) na realizaci akce CZ.1.02/7.1.00/14.23092 ŠKOLNÍ ENVIRO CENTRUM PLAVY
včetně dvou příloh (t.j. Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí,
seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek.
Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně
splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu
životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly
pravdivé, nezkreslené a úplné.
usnesení č. 46/4/16
Prodej MULTICAR
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 34/3/16 po projednání zprávy starostky
1. konstatuje, že o koupi vozidla za cenu stanovenou znaleckým posudkem neprojevil zájem žádný uchazeč;
2. rozhodlo snížit cenu vozidla na 15.000 Kč jako nejnižší nabídkovou cenu, přičemž způsob a ostatní podmínky
prodeje zůstávají stejné;
3. ukládá starostce opětovně zveřejnit nabídku prodeje a zrealizovat otevírání obálek s nabídkami dne 22.6.2016
v 16,15 hod. na OÚ Plavy.

Věra Mužíčková
starostka obce
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místostarosta
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