USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 3.10. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
U – 80/2019 – doplněný program jednání zastupitelstva obce
U – 81/2019 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše
U – 82/2019 – ověřovateli zápisu p. Ing. Jiřího Zahrádku a p. Jiřího Hence
U – 83/2019 – Rozpočtové opatření číslo 6/2019 v rozpočtu Obce Koštice /viz
příloha/
U – 84/2019 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV /NN/
číslo: 19_SOBSO2_4121566642 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
U – 85/2019 – výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“, která byla zadána v otevřeném
podlimitním řízení dne 9.7.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním
číslem Z2019-023006, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek /dále jen „zákon“/, souhlasí s doporučením hodnotící komise
a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, kterou
předložila společnost Mamelom, s.r.o., se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u
Duchcova, IČ: 248 34 629.
Zároveň zastupitelstvo schvaluje vyloučení společnosti METROSTAV, a.s. a to
z důvodu, že účastník zadávacího řízení nesplnil kvalifikaci v souladu s kapitolou
7.4.3 zadávacích podmínek a také proto, že výrobky navržené účastníkem
zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky /parametry zadávací
dokumentace/.
U – 86/2019 – pověření starosty obce vydáním rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky s tím, že odvolací lhůty jsou stanoveny na 15 pracovních
dní od obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se
zákonem.
Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o
dílo – po uplynutí odvolacích lhůt.

U – 87/2019 – pronájem zemědělských pozemků Obce Koštice ZD Orasice za
cenu 4.000,-Kč/ha ročně na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní smlouvou
s tím, že daň z nemovitosti bude odvádět ZD Orasice
U – 88/2019 – záměr nákupu pozemku KN 42/11 /trvalý travní porost/ o
výměře 865 m2 v katastrálním území Želevice od majitelů Ing. Václava Gráfa,
Ludmily Gráfové, Mgr. Ludmily Studenkové a Václavy Suché
U – 89/2019 – záměr nákupu pozemku KN 128/5 /orná půda/o výměře 368 m2
v katastrálním území Koštice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

V Košticích dne 3.10. 2019
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

