10) Usnesení č. 16/2016
Zastupitelstvo obce schválilo
1. Zastupitelstvo Obce projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na služby "Likvidace odpadních vod v obci Srbice - 1.
etapa - technický dozor investora a koordinátor BOZP", zadávané mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona, v souladu s
dokumentem „Metodika zadávání veřejných zakázek – VIII. Veřejné zakázky
malého rozsahu, UV“, stav k 31.12.2015, MMR ČR.
2. Nejvhodnější nabídku od firmy: Garnets Consulting a.s., IČ 27349675,
cena 1 298 000,- Kč bez DPH.
3. ZO pověřuje starostu Obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
4. ZO pověřuje starostu Obce podpisem Smlouvy s uchazečem, který podal
nejvhodnější nabídku: Garnets Consulting a.s., IČ 27349675, cena 1 298 000,- Kč
bez DPH.
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z fondu vodního hospodářství z ÚK.
6. Záměr prodeje p.p.č 337/1 a 337/2 v k.ú. Srbice
7. Záměr prodeje p.p.č 337/14 v k.ú. Srbice
8. Záměr prodeje p.p.č 337/3 v k.ú. Srbice
9. Schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Srbice za období 12/2008 –
09/2016 ve znění dle předloženého návrhu.
10. Schvaluje uzavření příkazní smlouvy o výkon územně plánovacích činností pro
pořízení Změny č. 1 územního plánu Srbice s Ing. arch. Zdeňkou Táborskou dle
předloženého návrhu.
11. Ukládá starostovi obce zahájit úkony k pořízení návrhu Změny č. 1 územního
plánu Srbice.
12. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-401 4808/002 TP Staré Srbice, p.p.č. 161/88 – nové
odběrné místo.
13. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014912/001 – TP Srbice, p.p.č. 161/72 –
OM.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4013962/VB/002 na akci TP Staré
Srbice, ppč. 181/153- nové OM.
15. Smlouvu o náhradě za omezení užívání nemovitosti č. VII/6004/2016/UL.
16. Zastupitelstvo obce schválilo 3.000,- Kč neúčelový příspěvek na dítě mladší 16-ti
let na volnočasové aktivity a 500,-Kč neúčelový příspěvek důchodcům starších 70ti let na dopravu. Platnost od 1.11.2016.
17. Změnu cen pronájmu sálu v KD. Do 4 hod. – 1.000,-Kč, do 6 hod. 2.000,-Kč a nad
6 hodin 10.000,-Kč. Občané Srbic mají pronájem zdarma, pokud zde nepořádají
komerční akci. Sál bude předán pronajímateli nejdříve jeden den před akcí a
pronajímatel předá zpátky sál první pracovní den po akci. Platnost od 1.11.2016
18. Jmenování nové přestupkové komise, složení: JUDr. Rousek, Plocek Jindřich,
Knop Libor, Maule Karel, Gittler Milan, Polcarová Lenka, Kufel Pavol
19. Rozpočtové opatření č.6.

