Usnesení č. 25/2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Program doplněný o bod č.4, zapisovatelku zápisu a ověřovatele zápisu
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na administrativní práce „Kanalizace Staré Srbice
II.etapa“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, zadávané v souladu s dokumentem „Postup pro zadávání
zakázek malého rozsahu“ Portál o veřejných zakázkách a koncesích, MMR ČR.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Bohemia projekt plus, s.r.o., IČ 05360781,
nabídková cena: 430.400,-Kč bez DPH
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce "Teplice, Sobědruhy, ČSOV –
zkapacitnění kanalizace", ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, zadávané v souladu s dokumentem „Postup pro
zadávání zakázek malého rozsahu“ Portál o veřejných zakázkách a koncesích,
MMR ČR.
Nejvhodnější nabídka od firmy: Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, nabídková
cena: 4 279 594,80 Kč bez DPH.
4. Nabídku České zemědělské univerzity v Praze na odebrání a hydrochemické
zpracování vzorků z přítoku nádrže Modlany odebraných v roce 2017za cenu
40.000,-Kč
5. Žádost MŠ Sluníčko o sponzorský finanční dar na rok 2018 ve výši 10.000,-Kč
6. Poskytnutí dotace SDH Srbice na rok 2018 ve výši 200.000,-Kč, podmínkou
poskytnutí dotace je doložení vynaložených finančních prostředků za rok 2017 do
31.1.2018
7. Poskytnutí dotace TJ Sokol Srbice na rok 2018 ve výši 850.000,-Kč,z toho bude
200.000,-Kč převedeno na účet družstev dětí , podmínkou poskytnutí dotace je
doložení vynaložených finančních prostředků za rok 2017 do 31.1.2018, kontrolou
vynaložených finančních prostředků za rok 2017 je pověřen sportovní a kulturní
výbor.
8. Odměny zastupitelů a členů výborů od 01.01.2018 dle novely zákona č. 128/2000
Sb.ve znění zákona č. 99/2017 Sb. S účinností od 1.1.2018., neuvolněný člen
zastupitelstva vykonávající více funkcí bude pobírat odměnu ve výši maximálně
v souhrnu odměn dvou funkcí, člen výboru + předseda výboru, dle přílohy
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
9. Návrh rozpočet na rok 2018
10. Rozpočtové opatření č.7
11. Rozdělení domu č.p. 16 na bytové jednotky na náklady žadatele
Zastupitelstvo obce projednalo a pověřilo:
Starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: Bohemia projekt plus,
s.r.o., IČ 05360781, pro veřejnou zakázku malého rozsahu, na administrativní
práce „Kanalizace Srbice II.etapa“
2. Starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: Bohemia
projekt plus, s.r.o., IČ 05360781
1.

3. Starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: Silnice Topolany a.s.,
IČ 05758734 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Teplice, Sobědruhy, ČSOV – zkapacitnění kanalizace",
4. Starostu obce k podpisu Smlouvy a dílo s vybraným dodavatelem: Silnice
Topolany a.s., IČ 05758734
5. Starostu Obce Srbice k provedení rozpočtového opatření ve smyslu §16 zákona
č.250/2000Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu v maximální výši
10% objemu schváleného rozpočtu pro rok 2017
6. Sportovní a kulturní výbor kontrolou vynaložených prostředků TJ Sokolem
Srbice za rok 2017

