Obec Plavy

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Plavy konané dne 05.08.2019
usnesení č. 42/6/19
VZMR „Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ straně + odstranění přístavby na SV straně“
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 117/9/18 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
po projednání zprávy starosty k realizaci výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Sokolovna – Oprava fasády + drenáže na SZ
straně + odstranění přístavby na SV straně“
1. konstatuje, že
1.1. výzva k podání cenové nabídky byla odeslána 5 uchazečům a byla zveřejněna na webu obce;
1.2. byly podány 4 platné nabídky v rozpětí 3 367 346 Kč – 3 600 000 Kč bez DPH;
2. bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.7.2019 vč. podaných
nabídek;
3. ukládá starostovi
3.1. uzavřít smlouvu s uchazečem Spiders s.r.o. který podal nejvýhodnější nabídku;
3.2. zveřejnit uzavřenou smlouvu a oznámení o veřejné zakázce;
usnesení č. 43/6/19
VZMR „Projektová dokumentace – Galerie Muzyka“
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 117/9/18 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
po projednání zprávy starosty k realizaci výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace – Galerie Muzyka“
1. konstatuje, že
1.1. výzva k podání cenové nabídky byla odeslána 3 uchazečům a byla zveřejněna na webu obce;
1.2. byla podána jediná platné nabídka ve výši 556 600 Kč bez DPH;
2. bere na vědomí Protokol o otevírání obálky s nabídkou, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.7.2019 vč. podaných
nabídek;
3. ukládá starostovi
3.1. uzavřít smlouvu s uchazečem Ing. Arch. Martinem Cvičkem, který podal jedinou nabídku;
3.2. zveřejnit uzavřenou smlouvu a oznámení o veřejné zakázce;
usnesení č. 44/6/19
VZMR „Stavební úprava bytů v podkroví – Haratice čp. 35“
Zastupitelstvo obce v návaznosti na usnesení č. 117/9/18 v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
po projednání zprávy starosty k realizaci výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úprava bytů v podkroví – Haratice čp.
35“
1. konstatuje, že
1.1. výzva k podání cenové nabídky byla odeslána 6 uchazečům a byla zveřejněna na webu obce;
1.2. byla podána jediná platné nabídka ve výši 659 756 Kč bez DPH;
2. bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5.8.2019 vč. podaných
nabídek;
3. ukládá starostovi
3.1. uzavřít smlouvu s uchazečem Robert Škoda - Interiery Shade, který podal jedinou nabídku;
3.2. zveřejnit uzavřenou smlouvu a oznámení o veřejné zakázce;

VZATO NA VĚDOMÍ:

Plynofikace části Plavů – za motorestem Morava
Starosta informoval v návaznosti na usnesení č. 41/5/19 ze dne 24.6.2019 zastupitele obce o všech jednáních s investorem

plynofikace Plavy – Velké Hamry, firmou GridServices s.r.o., od které dostalo 5 žadatelů o zřízení plynové přípojky
cenovou nabídku realizace po položkách v celkových cenách kolem 75 tis. Kč/ 1 HUP.
Starosta uvedl, že obec může „zastřešit“ objednávku, aby se 5 přípojek zahrnulo do jednoho projektu, tím se cena
některých položek poníží (PD, zaměření). Cílem je předjednat obdobné možnosti jako u plynofikace v obci – I. a II.
etapa.
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Požární nádrž na Průrubském potoce
Starosta informoval zastupitele o konaném místním šetření dne 17.7.2019 u požární nádrže na Průrubském potoce „Na Pile“ za
účasti vedoucí vodoprávního úřadu Tanvald Ing. arch. Veselé a zástupce Lesů ČR, s.p. p. Kutáče. Jelikož dle platného zákona
musí hráz požární nádrže a přilehlé břehy potoka splňovat předepsané normy, je nutné zajistit projektovou dokumentaci pro jímání
vody a provést úpravy požární nádrže. Následně dne 24.7.2019 na vodoprávním úřadě V Tanvaldě proběhlo jednání ve složení p.
Hloušek, p. Šourek (SKI Plavy, s.r.o.) a pí. Veselá, kde byl navržen postup prací spojených s opravou požární nádrže (úpravou
říčního koryta). Pro zpracování projektové části byl navržen Ing. Libor Bambušek. Vzhledem k využívání této nádrže společností
SKI Plavy, s.r.o., bude se tato společnost podílet na zpracování projektové dokumentace, opravě řečiště a rozdělení nádrže (zvlášť
pro SKI Plavy).

Ing. Milan Hloušek v.r.
starosta

Renata Šťastná v.r.
místostarostka
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