OBEC PLAVY

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konaného dne 20. listopadu 2017

usnesení č. 139/13/17
Sokolovna, stavební úpravy I. etapa
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 138/12/17 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a po projednání zprávy starostky a předsedy finančního výboru
1. konstatuje, že
1.1. výzva k podání cenové nabídky byla odeslána 6 uchazečům a byla zveřejněna na úřední desce a webu
obce;
1.2. nabídku podali 2 uchazeči v rozpětí 1.346.797,78 Kč – 2.048.788,22 Kč bez DPH;
2. bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.11.2017 vč. podaných nabídek;
3. rozhodlo provést předmětné stavební úpravy v úplném rozsahu zveřejněné výzvy;
4. ukládá starostce
4.1. uzavřít smlouvu s uchazečem Spiders s.r.o., který podal nejvýhodnější nabídku;
4.2. zveřejnit uzavřenou smlouvu a oznámení o veřejné zakázce.
usnesení č. 140/13/17
Sokolovna, ostatní profese
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 125/11/17 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
1. bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o rozsahu provedených prací od posledního jednání
zastupitelstva dodavatelsky a svépomocí zaměstnanci technických služeb obce;
2. rozhodlo přijmout nabídku
2.1. p. Jiřího Hasenkopfa na výrobu a montáž ocelového pochozího roštu do kotelny ve výši 96 348 Kč;
2.2. fi Okna Tanvald s.r.o. na výrobu a montáž plastových oken a interiérových dveří ve výši 105 430 Kč;
2.3. fi Pospíchal s.r.o. na dodávku 3ks protipožárních dveří do kotelny ve výši 8 297 Kč;
3. ukládá starostce a předsedovi FV zahájit administrativní úkony pro II. etapu stavebních úprav.
usnesení č. 141/13/17
Veřejná kanalizace, státní půda
Zastupitelstvo obce po projednání informací starostky týkající se zajišťování souhlasů s provedením stavby „Plavy
- rozšíření veřejné kanalizace“ rozhodlo na základě doporučení Státního pozemkového úřadu souhlasit s podáním
žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1068 kú Plavy, jelikož obec splňuje podmínku §7 zákona o SPÚ
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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