USNESENÍ č.612018
ze schůze zastupitelstva obce Prosetín, konané dne
ou v prosetíně

6.

zá}í 201 8 v zasedu.i .nirtnorti

Zastupitelstvo
t. Schvaluje

a) přidělení zakázky na akci ,,Stavební úpravy-vestavba ZS" nejvýhodnějšímu
dodavateli, firmě INSTAV Hlinsko a.s., s nabídkovou cenou ve výši vč.
DPI{ 5 995 913,-- Kč.
b) pověření starosty obce k podpisu smlouvy s dodavatelem INSTAV a.s.
Hlinsko s nabídkovou cenou ve ýši vč. DPH 5 995 913,-- Kč
c) zakázkamalého rozsahu na dodávky : ,,Venkovní přírodovědná učebna ZŠa
MŠProsetín- zeleň a přístřešky, nejvýhodnější nabídka fi, JUANA TRADE
s.r.o. Praha s nabídkovou cenou ve r,}ši vč. DPH 611 776,-- Kč, včetně
pov,ěření starosty k podpisu smlouvy

na dodávky : vybavení pro IT

a

jazykovou
učebnu, vč. PC, interaktivních tabulí, výukového softwaru a konektivity
s nejvýhodnější nabídkovou cenou 1 990 495,45 Kč vč. DPH s fi. MIAS
OC s.r.o. Krouna, včetně pověření starosty k podpisu smlouvy
e) rozpočtovéopatření č. 512018 ve výši
přiimy : 2 202,30 tis. Kč
vý,daje : 2 202,30 tis. Kč
rozp oč et zůsíává vyrovnaný
0 aktualizace POV 2019, žádost o dotaci z POV na r.2019 - oprava budovy
na hřbitově
g) dotaci z Mikroregionu Skutečsko -Ležáky na rok 2019- dlážděné plochy pod
kontejnery
h) řád v,er'cjného pohřebiště obce Prosetín
i) dodatek ke stávajícísmlouvě o nájmu hrobového místa
j) smlouvy o nájmu hrobového místa
k) smlouvu o nájmu prostoru sloužícíhok podnikání s kadeřnicí sl. Zuzanou
Sokolovou, Miřetice
l) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení,věcnéhobřemene a dohodu o
umístěnístavby č. IV- 12-20171] 5lYBl}l - název stavby : Prosetín , 151l]
-kabel nn - zuzanapražanová
1) výběr zhotovitele na opravu oplocení hřiště- fi. Kovovýroba Novák, Zderaz
s nabídkovou cenou I51 941,-- Kč
m) finančnípříspěvek na veřejnou sbírku obci Prameny ve yÝši t 000,-- Kč
n) ceny za provedené výběrové řízenína akci ,.Vestavba ZS"
- zakázka malého rozsahu na stavební práce * Vestavba ZŠvč.
bezbariérového přístupu, cena za zpracování výběrového řízeníKč bez
DPH 45 000,--. dotovaný výdaj
d) zakázka malého rozsahu

:

,.

zakázkamalého rozsahu na dodávky _ Dodání konektivity a výukového
software do jazykové učebny a učebny přírodních věd, cena za
zpracování výběrového řízeníKč bez DPH 35 000,--. dotovaný nYduj
zakázka malého rozsahu na dodávky Venkovní přírodní učebna a
zeleň, cena za zpracování výběrového řízení Kč bez DPH 35 000,-_
dotovaný úduj
poptávkové íízení- šikmá schodišťová plošina, předpokláďaná hodnota
Kč bez DPH 190 000,-- cena za zpracování poptávkového řízeníKč
bez DPH 9 000,--.
příprava a zpracoyání Žáďosti o platbu - Kč bez DPH 55 000,--.
monitorovací zprávy - 3 ks Kč bez DPH za 1 ks 9 000,-výdaje na Technický dozor a autorský dozor - dotovaný výdaj
do ryše Kč bez DPH 194 214,--

-

2.

-

odkládá
a) dopis firmy S&D Strojírny Prosetín

V Prosetíně 7.9.2018
Jaroslav Raba

Jiří Novotný

StaroSta

místostarosta
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