USNESENÍ Č. OZ/10/2017
Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání
dne 07.08.2017
Schvaluje:
10/2017/001
Navrhovateli zápisu byli určeni: p. Roman Lukáč, p. Antonín Špinler
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Karel Vychytil, p. Vojtěch Špinler
Zapisovatelem byl určen: Mgr. Milan Greguš
10/2017/002
Zastupitelstvo obce Orlické Záhoří schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Záchytné parkoviště jižní – Orlické Záhoří – Jadrná“, kterým je dodavatel G-MONT CR s.r.o.,
Tovární 1112, 537 01 Chrudim, 25263382. Vybraný dodavatel B-MONT CR s.r.o. splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení a byl vybrán na základě provedeného hodnocení, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Nabídková cena tohoto
dodavatele činí“ 6.359.572,-- Kč bez DPH, tj. 7.695.082,-- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Orlické Záhoří ukládá starostovi obce rozhodnout o výběru dodavatele G-MONT CR s.r.o.,
Tovární 1112, 53701 Chrudim, 25263382 ve veřejné zakázce názvem „Záchytné parkoviště jižní – Orlické
Záhoří – Jadrná“ a podepsat smlouvu o dílo na stavební práce s dodavatelem G-MONT CR s.r.o.
10/2017/003
Přijetí dotace ve výši Kč 19.950,--na realizaci projektu“Zajištění strojníků pro JSDH“- „Na rozšíření oprávnění
ze skupiny B na skupinu C pro tři strojníky“, zároveň schvalují navýšení rozpočtu
10/2017/004
Rozpočtové opatření č. 23/2017 – úprava rozpočtu, dar kostelu, Historické věže Kladského pomezí
Rozpočtové opatření č. 24/2017 – Tradice v údolí Divoké Orlice
Rozpočtové opatření č. 25/2017 – Příspěvek – dar, Tradice v údolí Divoké Orlice, převod peněz
Rozpočtové opatření č. 26/2017 – Tradice v údolí Divoké Orlice
Rozpočtové opatření č. 27/2017 - příspěvek na rekreačněvýchovný tábor
10/2017/005
Podání žádosti do IROP na Polyfunkční komunitní centrum z bývalé budovy peletkárny v Orlickém Záhoří
10/2017/006
Uzavření smlouvy na základě cenové nabídky na činnosti související s realizací zakázky na stavební úpravy
objektu čp. 34 s firmou Profesionálové, a.s.
10/2017/007
Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu – Předcházení vzniku biologicky rozložitelného komunálního
odpadu – BRKO – v obcích Mikroregionu Rychnovsko. Zároveň schvaluje navýšení rozpočtu na přípravu a
administraci veřejné zakázky, na přípravu a kompletaci podkladů pro Rozhodnutí, a za odebrané kompostéry,
což bude tvořit spoluúčast na nákladech žadatele, až budou známy
10/2017/008
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě s Bc. Petrem Suchárem – změna pachtýře na společnost Farma Vrchní Orlice
s.r.o. Bartošovice v Orlických horách čp. 89
10/2017/009
Kupní smlouvu s První Krušnohorskou o.p.s., Karlovy Vary o prodji PistenBully 100 za prodejní cenu
Kč 2.230 tis. Kč

-------------------------podpis místostarosty

---------------------------podpis starosty

