Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 24
ze zasedání konaného dne 12.7. 2017
Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:
.
 Usnesení č. 1 - V rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Obnova a rekonstrukce přírodní nádrže" zastupitelstvo obce na základě posouzení a
hodnocení nabídek provedeného pověřenou hodnotící komisí:
a) rozhoduje o výběru dodavatele a pořadí nabídek takto:
- pořadí nabídek:
1. společná nabídka Václav Hlušička s. r. o., Spálená 314, 407 21 Česká Kamenice. IČ:
28716540, a KASDIS s. r. o., Trtíkova 13, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 22772731
2. nabídka Roman Macháček, Odboje 869, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 42446201.
- vybraným dodavatelem, který bude vyzván k uzavření smlouvy, je společná nabídka Václav
Hlušička s. r. o., Spálená 314, 407 21 Česká Kamenice. IČ: 28716540, a KASDIS s. r. o.,
Trtíkova 13, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 22772731 s celkovou nabídkovou cenou
1 925 074,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na plnění
předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.
b) rozhoduje o vyloučení dodavatele Horymír Šemík, Vesnička 36, 471 15 Prysk, IČ:
66107636, z účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
konkrétně z důvodu nekompletního ocenění předmětu plnění veřejné zakázky, v důsledku
čehož je jeho nabídka nesrovnatelná s ostatními nabídkami a nemohla být hodnocena.







Usnesení č. 2 - ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem,
a schvaluje pořadí nabídek dle výsledku hodnocení provedeného hodnotící komisí a
uvedeného v přiloženém "Rozhodnutí o výběru dodavatele".
Usnesení č. 3 - ZO po projednání schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s ČS na úvěr ve
výši 2mil.Kč na financování investičních akcí obce na roky 2017 a 2018 se splatností do
30.6.2023 a bez zajištění.
Usnesení č. 4 - ZO schvaluje prodej p.p.č. 968/1 (479 m2) v k.ú. Prysk paní Š.B., bytem
Horní Prysk 110, 471 15 Prysk.
Usnesení č. 5 - ZO neschvaluje prodej p.p.č. 130/3 (248 m2), p.p.č. 735/15 (43 m2), p.p.č.
15/8 (92 m2), p.p.č.131/1 (72 m2) všechny v k.ú. Dolní Prysk manželům S.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Rozpočtové opatření 4/17
v předkládaném znění.
Usnesení č. 7 - ZO schvaluje vlastní podíl obce ve výši 98.010,- Kč na akci realizovanou
Svazkem obcí Novoborska s názvem "Kompostéry pro Novoborsko" v rámci dotačního
projektu: „Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku“ podpořeného z OPŽP.
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