Schůze Rady obce č. 49 konané 25.01.2021

Obec Dolní Domaslavice
Rada obce

Zápis je v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, anonymizován.
Plná verze je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolních Domaslavicích.

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY OBCE
č. 49 konané dne 25.01.2021

___________________________
Furmančík Luděk
místostarosta obce

___________________________
Dudek Dalibor
starosta obce
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1/49RO/2021

Určení zapisovatele
RO Dolní Domaslavice
určuje
zapisovatelem zápisu 49. schůze RO p. Lucii Michlovou.

2/49RO/2021

Schválení programu
RO Dolní Domaslavice
schvaluje
program 49. schůze RO Dolní Domaslavice, konané dne 25.01.2021.

3/49RO/2021

Výběrové řízení – Dětské hřiště u MŠ Dolní Domaslavice
RO Dolní Domaslavice
schvaluje
Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou
zakázku na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení dle
§ 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů s názvem „ Dětské hřiště u MŠ Dolní
Domaslavice“, včetně Zadávací dokumentace, přílohy č. 1, 2, 3 a 4 –
Návrh kupní smlouvy
a pověřuje
starostu k podpisu výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
a stanovuje
k otevírání, k posouzení a hodnocení nabídek tří-člennou komisi ve
složení: Mgr. Dalibor Dudek, Oldřich Kamaryt a Radim Pala, DiS.

4/49RO/2021

Innogy – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, Smlouva
o sdružených službách dodávky elektřiny
RO Dolní Domaslavice
schvaluje
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a s smlouvu o
sdružených službách dodávky elektřiny uzavřenou mezi společností
Innogy Energie, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 a
Obcí Dolní Domaslavice.

5/49RO/2021

NOVPRO FM, s.r.o. – Souhlas s návrhem uložení nové přeložky
společnosti ČEZ Distribuce a.s. pro výstavbu MŠ Dolní
Domaslavice
RO Dolní Domaslavice
schvaluje
umístnění přeložky podzemního vedení dle situačního snímku
vypracovaného spol. NOVPRO FM, s.r.o. spojenou s výstavbou nové
Mateřské školy Dolní Domaslavice.
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6/49RO/2021

Výběrové řízení – „PD – Chodník Dolní Domaslavice“
RO Dolní Domaslavice
b e r e na v ě d o m í
oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve
věci zakázky pod názvem „PD – Chodník Dolní Domaslavice“, a to
včetně Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve věci zakázky
pod názvem „PD – Chodník Dolní Domaslavice“
a schvaluje
výsledky výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem „PD – Chodník Dolní Domaslavice“, a to společnost JACKO
p&v s.r.o., se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava, IČO 27800440 za
celkovou cenu 300.000 Kč bez DPH
a pověřuje
1) starostu obce podpisem rozhodnutí o výběru zadavatele
2) starostu obce podpisem Smlouvy o díle.

7/49RO/2021

Zrušení výběrového řízení – „Odkanalizování rodinných domů,
parc. č. 313/37, 313/207 k.ú. Volovec včetně kanalizačních odboček“
RO Dolní Domaslavice
b e r e na v ě d o m í
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve věci
zakázky pod názvem „Odkanalizování rodinných domů, parc. č. 313/37,
313/207 k.ú. Volovec včetně kanalizačních odboček“
a schvaluje
zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Odkanalizování rodinných domů, parc. č. 313/37, 313/207
k.ú. Volovec včetně kanalizačních odboček“, a to z důvodu obdržených
cenových nabídek, které vysoce překročily hodnotu předpokládané
veřejné zakázky
a pověřuje
starostu zajistit vyhlášení nové veřejné zakázky malého rozsahu dle
schválených materiálů ze dne 11.01.2021
a stanovuje
novou tří-člennou komisi k otevírání, k posouzení a hodnocení nabídek,
a to ve složení: Mgr. Dalibor Dudek, Oldřich Kamaryt a Ing. Tomáš
Karpala.

V Dolních Domaslavicích 26.01.2021

zapsala: Lucie Michlová

Luděk Furmančík
místostarosta obce

Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
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