OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 31. července 2017

usnesení č. 92/7/17
Sokolovna – zrušení VZMR elektroinstalace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o zrušení VZMR /dle § 127 odst. 2, písm. c) zákona 134/2016Sb.
o veřejných zakázkách/ na elektroinstalaci v sokolovně z důvodu chybně zadané projektové dokumentace.
usnesení č. 93/7/17
Sokolovna – nová zadání VZMR
Zastupitelstvo obce v návaznosti na předchozí usnesení
1. rozhodlo schválit
1.1. text nové výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek na VZMR Sokolovna Plavy, elektroinstalace;
1.2. text nové výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek na VZMR Sokolovna Plavy, plynofikace z důvodu
nedodání žádné nabídky od dodavatelů v předchozím výběrovým řízení;
1.3. seznam uchazečů, kterým bude výzva a zadávací dokumentace přímo zaslána;
1.4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek;
2. ukládá
2.1. starostce zveřejnit opětovné výzvy na úřední desce a webu obce;
2.2. starostce a místostarostce zrealizovat výběrové řízení tak, aby o zhotoviteli prací rozhodlo zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 14.8.2017 v závislosti na doručených cenových nabídkách a finančních možnostech
obce.
usnesení č. 94/7/17
NEVAKOM s.r.o.
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektu Re-use centra společností NEVAKOM s.r.o. na území obce Plavy;
jedná se o službu svozu nepotřebných funkčních výrobků od občanů.
usnesení č. 95/7/17
Bytový fond
Zastupitelstvo obce po projednání informací místostarostky
1. v návaznosti na usnesení č. 63/5/17 ze dne 28.6.2017
1.1. konstatuje provedení stavebních úprav bytu čp. 159/1 Plavy vkusně a kvalitně;
1.2. bere na vědomí, že z technických důvodů nebude byt přidělen k 1.8.2017;
2. v návaznosti na usnesení č. 88/6/17 ze dne 13.7.2017 bere na vědomí
2.1. doručení „Předávacího protokolu účetnictví společenství za rok 2017 – listinné dokumenty a vyúčtování
vzájemných pohledávek a závazků“ firmou Tabys; rozdíl závazků a pohledávek ke dni 28.7.2017 činí
94.832,29 Kč; částka bude uhrazena na účet obce nejpozději do 7 dnů od písemného odsouhlasení
vyúčtování;
2.2. neuskutečnění vyúčtování energií z důvodu nedodání konečných faktur jednotlivých dodavatelů energií.
usnesení č. 96/7/17
Čerpadlo MŠ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oprávněnou žádost ředitelky MŠ Plavy na koupi kalového čerpadla k odčerpávání
a odvodu dešťové vody ze sklepa MŚ. Částka bude čerpána z položky „Opravy“. Výkopové práce zajistí zaměstnanci
TS Plavy.

Ing. Milan Hloušek
předseda FV ZO

Renata Šťastná
místostarostka
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