Usnesení č. 19/2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Program, zapisovatelku zápisu a ověřovatele zápisu
2. Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty na p.p.č.81/69 v k.ú. Srbice ve
prospěch každého vlastníka p.p.č. 73/35 a 73/22 v k.ú. Srbice v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Srbice
a SVS a.s. Číslo stavby TP 035 012
4. Výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
,,Likvidace odpadních vod v obci Srbice – 1. etapa´´, zadávané v otevřeném řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejvhodnější nabídka od
uchazeče: Společnost Likvidace odpadních vod v obci Srbice – 1. etapa – JUREX,
VODA CZ, BORZA, vedoucí společník Společnosti JUREX VOS, s.r.o., IČ
12895679, Společník Společnosti 1 VODA CZ s.r.o., Společník Společnosti 2
Borza s.r.o.,
nabídková cena: 30.657.597,-Kč bez DPH.
Uchazeči s nimiž lze uzavřít smlouvu:
- Společnost Likvidace odpadních vod v obci Srbice – 1. etapa – JUREX, VODA
CZ, BORZA, vedoucí společník Společnosti JUREX VOS, s.r.o., IČ 12895679,
Společník Společnosti 1 VODA CZ s.r.o., Společník Společnosti 2 Borza s.r.o.,
nabídková cena: 30.657.597,-Kč bez DPH.
- Společnost VHS + HAKOV – Srbice, Vedoucí společník Vodohospodářské
stavby, společnost s ručením omezeným, Společník HAKOV, a.s.,IČ: 4023308,
nabídková cena: 31.000.000,-Kč
- Metrostav a.s.,IČ: 00014915,nabídková cena: 37.459.975,50Kč
ZO obce pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky
ZO obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem,
postupem dle §82 odst.4 zákona
5. Odměny zastupitelů platné od 1.2.2017
6. Sponzorský dar 20.000,-Kč proMŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, 417 42
Krupka
7. Dohodu o poskytnutí slevy na vstupenky DK Teplice
8. Rozpočtové opatření č.1
9. Smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby
10. Benefity občanů:
- od 70-ti let k narozeninám dar v hodnotě 200,-Kč
- k 80-tým narozeninám peněžní dar ve výši 3.000,-Kč
- k 90-tým narozeninám peněžní dar ve výši 5.000,-Kč
- výročí svatby 50, 60, 70 let peněžitý dar ve výši 5.000,-Kč
- od 70-ti let finanční příspěvek ve výši 500,-Kč ročně na dopravu
- vítání občánků peněžní dar 3.000,-Kč na dítě
- děti 0 – 16 let peněžní dar 3.000,-Kč ročně
- děti 0 – 16 let vánoční kolekce během Adventu
- možnost získání kulturního pasu – 50% sleva platná na představení v KD
Teplice
- 50% sleva z ceny vstupného na divadelní a muzikálová představení, při
zájezdech pořádaných obcí

-

zdarma pronájem sálu v KD pro občany s trvalým bydlištěm v obci
zdarma kontejner na odpad 1x ročně pro jednu rodinu

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
1. Žádost p. Neziriho o koupi p.p.č. 232/19 v k.ú. Srbice, žádost o vyhlášení záměru
prodeje tohoto pozemku
2. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

