Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 2/1/15 – program zasedání ZO V.Š.
Usnesení č. 3/1/15 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele p.č. 1621/6 v k.ú.
Viničné Šumice pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod
označením „Viničné Šumice parc. č. 1646, MK“ mezi obcí Viničné Šumice, jako obtížený a O2
Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, jako oprávněný. Služebnost bude zřízena za
náhradu 935,- Kč.
Usnesení č. 4/1/15 - zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce na veřejnou
zakázku: „Výstavba víceúčelového objektu v pasivním standardu pro obec Viničné Šumice“
s přílohami:
- krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria
- seznam stavebních prací provedených dodavatelem
- obchodní podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
- odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
- čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku
- čestné prohlášení k cenové nabídce
Usnesení č. 9/1/15 - přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300020/10 s účinností od 1. 1. 2015
mezi obcí Viničné Šumice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Vídeňská 264/120b, Brno.
Zastupitelstvo obce deleguje:
Usnesení č. 5/1/15 - starostu obce p. Josefa Drápala ke jmenování členů komise pro otevírání obálek
s cenovými nabídkami a členů hodnotící komise cenových nabídek.
Usnesení č. 6/1/15 - starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele, rozhodnout o vyloučení
vyřazené nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to pro případ dle
§ 60/1 a § 76/6 zákona o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 7/1/15 - starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele rozhodnout o nejvhodnější
nabídce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle § 81/1 zákona o veřejných
zakázkách.
Usnesení č. 8/1/15 - starostu obce p. Josefa Drápala k úkonu zadavatele rozhodnout o námitkách dle §
111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo obce volí:
Usnesení č. 10/1/15 - předsedu stavební komise pana Ing. Pavla Málka.
Usnesení č. 11/1/15 - člena stavební komise pana Ing. Karla Vlčka.
Usnesení č. 12/1/15 - člena stavební komise pana Jaroslava Šmerdu.
Zastupitelstvo obce stanoví:
Usnesení č. 13/1/15 - odměnu za výkon předsedy komise ve výši 400,- Kč měsíčně a člena komise ve
výši 320,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 2. 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- oznámení předběžných informací k výběrovému řízení „Výstavba víceúčelového objektu v pasivním
standardu pro obec Viničné Šumice“, uveřejněného v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách .
Zastupitelstvo obce určuje:
Usnesení č. 1/1/15- za ověřovatele zápisu paní Ing. Irenu Rausovou a paní Kateřinu Řiháčkovou.
Ověřil: Ing. Irena Rausová , v.r.
Kateřina Řiháčková, v.r.
Josef Drápal, v.r.
starosta obce
Za správnost vyhotovení: Bronislava Malíková
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