Rekapitulace usnesení z XLIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 20. 11. 2017 od 18:00 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.

Schvaluje program XLIII. zasedání a ověřovateli zápisu Mgr. Jančíka a p. Stokláska.

2.

Schvaluje na základě hodnocení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky hodnocené
dle základního hodnotícího kritéria, nejnižší nabídkové ceny, zadané v režimu zakázky malého rozsahu na
veřejnou zakázku na zhotovitele akce „Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice“, a to nabídky
sport cité + s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem sport cité + s.r.o. v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. Zastupitelstvo stanovuje lhůtu
pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do 27. 11. 2017 do 12:00 a žádá nejpozději ke dni uzavření
smlouvy o doložení úředně ověřené kopie osvědčení (protokol) o splnění požadovaných technických
parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle příslušných platných ČSN vydané akreditovanou
zkušebnou. Neposkytnutí uvedeného dokumentu ke dni uzavření smlouvy bude zadavatelem považováno
za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 zákona se všemi
důsledky, které jsou s neposkytnutím řádné součinnosti spojené. V případě, že do 27. 11. 2017 do 12:00
nebude uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem sport cité + s.r.o., Zastupitelstvo obce
Mysločovice pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem druhým v pořadí
Pavlacký s.r.o.

3.

Schvaluje pro akce „Oprava kanalizace do potoka, Mysločovice“, „TDI + BOZP Víceúčelové sportoviště
u ZŠ Mysločovice“, k přestavbě čp. 96 1. „Zajištění výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu stavby členěného na objekty. Zajištění
vydání stavebního povolení včetně inženýrských prací s tím spojených. V případě získání dotace
zpracování provádějící dokumentace k projektové dokumentaci včetně podrobného položkového rozpočtu“,
2. „Vypracování a podání žádosti včetně všech příloh poskytovateli dotace a následná administrace
projektu u poskytovatele dotace“, 3. „Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací –
v případě přidělení dotace“ výběrovou komisi ve složení p. Dovrtěl, p. Jurášek a ing. Kutra, náhradník
p. Stoklásek.

4.

Schvaluje Přehled možných ohrožení a rizik na katastru obce Mysločovice a Plán činnosti orgánů obce
Mysločovice při vzniku mimořádné události (ORP Zlín).

5.

Schvaluje rozpočtové opatření – navýšení výdajů na paragrafu 5512 o 20 tis. Kč – krytí ponížením výdajů
na paragrafu 6409, položce 6901.

6.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP se
společností STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o. k akci „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice.

7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017.

datum pořízení zápisu: 23. 11. 2017, Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 23. 11. 2017
starosta Pavel Žák v. r.
místostarosta Lukáš Dovrtěl
ověřovatelé: Mgr. Miloslav Jančík v. r., p. Vlastislav Stoklásek v. r.
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