Usnesení z 10. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 12.3.2012
115/10 – 12
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení z 9. zasedání ZO
2. Vyhlášení výběrového řízení na bankovní dům, který poskytne finanční prostředky na
financování investičních akcí v obci Tršice
3. Schválení dodatku k mandátní smlouvě č. 110032 s firmou IREA s.r.o. Šumperk
4. Schválení kritérií pro výběrové řízení na TDI a realizaci stavby „Obec Tršice –
splašková kanalizace a ČOV“
5. Revokace usnesení 28/2-10
6. Schválení výsledků VŘ „Nádoby na bioodpad v obci Tršice“
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Provádění staveb Olomouc, a.s. na akci
„Nástavba MŠ a Fitness“
8. Diskuse
9. Závěr
116/10 – 12
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na bankovní dům, který poskytne finanční
prostředky na financování investičních akcí v obci Tršice. Realizací VŘ pověřuje starostku
obce.
117/10 – 12
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy č. 110032 mezi obcí Tršice a firmou IREA
s.r.o. Šumperk, zastoupenou Ing. Vladimírem Vizinou, jednatelem na kompletní zajištění
dvou výběrových řízení na technický dozor investora (TDI) a generálního dodavatele
stavebních prací (GD) zakázky – „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.
118/10 – 12
ZO schvaluje
- znění Výzvy k předložení nabídky, Zadávací dokumentace a Mandátní smlouvy
na veřejnou zakázku malého rozsahu – Technický dozor investora, koordinátor
BOZP a administrátor OPŽP na stavbě „Obec Tršice – splašková kanalizace a
ČOV“
- složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Leona Stejskalová,
Mgr. Marie Nekolová a Ing. Vladimír Vizina
119/10 – 12
ZO schvaluje
- znění Kvalifikační dokumentace a pokyny pro zpracování žádosti o účast,
Zadávací dokumentaci – textovou část a Zadávací dokumentaci - obchodní
podmínky – smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce financované
ze zdrojů EU zadávané dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění „Obec Tršice – splašková kanalizace a
ČOV“
-

složení komise č.1 – pro posouzení kvalifikace a omezení počtu zájemců
Členové: Leona Stejskalová, Mojmír Novotný, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Radovan
Vágner, Mgr. Marie Nekolová
Náhradníci: Ing. Jiří Rozsíval, Antonín Glier, Ing. Štěpán Vizina, Ing. Tomáš
Luskač, Ing. Zdeněk Stojaník

-

složení komise č.2 – pro otevírání obálek
Členové: Leona Stejskalová, Ing. Vladimír Vizina, Mgr. Marie Nekolová
Náhradníci: Mojmír Novotný, Ing. Tomáš Luskač, Ing. Zdeněk Stojaník

-

složení komise č.3 – pro posouzení a hodnocení nabídek
Členové: Leona Stejskalová, Mojmír Novotný, Ing. Radek Sedláček, Ing.
Radovan Vágner, Ing. Vladimír Vizina
Náhradníci: Ing. Jiří Rozsíval, Antonín Glier, Ing. Tomáš Luskač, Ing. Zdeněk
Stojaník, Mgr. Marie Nekolová

120/10 – 12
ZO revokuje usnesení č. 28/2 - 10
121/10 – 12 ZO schvaluje
- uzavření kupní smlouvy mezi obcí Tršice a firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín na
dodávku 550 ks plastových kompostovacích kontejnerů a pověřuje starostku obce
kontrolou znění samotné smlouvy a jejím podpisem
- znění Smlouvy o výpůjčce zahradního kompostéru mezi obcí Tršice (jako
půjčitelem) a jednotlivými občany (jako vypůjčiteli). Uzavřením, upřesněním a
podpisem jednotlivých smluv pověřuje starostku obce.
122/10 – 12
ZO schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21395 s firmou Provádění staveb
Olomouc, a.s. na akci „Nástavba MŠ a Fitness“.

………………………………………….
Leona Stejskalová
starostka obce Tršice

Vyvěšeno na úřední desce dne : 13.3.2012
Sejmuto z úřední desky dne :

………………………………………….
Mojmír Novotný
místostarosta

