Usnesení zastupitelstva obce Osek
ze zasedání ZO dne 19.l1.2015
Usnesení číslo 82/15

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení číslo 83/ 15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání
dne 24. září 2015.
Usnesení číslo 84/15

Zastupitelstvo obee schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana
Ing. Miloslava Oliberiuse.
Usnesení číslo 85/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finaněních prostředků na běžných
účtech a pohledávkách po době splatnosti.
Usnesení číslo 86/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ěinnosti obecního úřadu.
Usnesení číslo 87/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce splnění usnesení číslo 71/15 a o
nesplnění usnesení číslo 45/14, 5/15 bod 3., a 7/15
Usnesení číslo 88/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti výstavby Senior Parku.
Usnesení číslo 89/15

Zastupitelstvo obce Osek
I. Bere na vědomí

1. informace o nabídkách a nabídkových cenách na veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", uvedené v důvodové zprávě návrhu usnesení
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na verejnou zakázku "Svoz komunálního
odpadu", který je přílohou č. l návrhu usnesení

3. Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku "Svoz komunálního
odpadu", který je přílohou ě. 2 návrhu usnesení

4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Svoz komunálního
odpadu", který je přílohou č. 3 návrhu usnesení

5. Protokol o prvním a druhém jednání hodnotící komise, jmenované k otevření
obálek s nabídkami, k posouzení splnění kvalifikace a k posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku "Svoz komunálního odpadu", které jsou přílohami ě. 4 a 5 návrhu
usnesenÍ

6. Doporučení hodnotící komise vybrat jako nejvhodnější natídku na veřejnou

zakázku "Svoz komunálního odpadu" nabídku uchazeěe SITA CZ a.s., IČ 25-638955, se

sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, s předloženou nabídkovou cenou
2.934. 860,- Kě bez DPH, která je nabídkovou cenou nejnižší
II. Rozhodlo

vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku "Svoz
komunálního odpadu", zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, nabídku

uchazeěe SITA CZ a.s.,' IČ 25638955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, s předloženou nabídkovou cenou 2.934. 860,- Kč bez DPH
III. Schvaluje

uzavřít (po uplynutí zákonné žMty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky) na plnění
p4ně veřejné zakázky "Svoz komunálního odpadu" se
IC 25638955,
2.
společností SITA CZ a.s., IČ
smlouvu o poskytování služeb odvozu a

odstranění odpadu s předloženými jednotkovými cenami za jednotlivé typy svozů a
dalších služeb v nabídce uchazeče na tuto veřejnou zakázku. Návrh smlouvy je přílohou
č. 6 návrhu usnesení.
IV. Ukládá starostovi obce

1. zajistit vyhotovení, podepsat a odeslat Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
všem uchazečŮm o veřejnou zakázku
2. vyzvat vítězného uchazeče k předložení originálů dokumentů a dokladů k
prokázání splnění požadované kvalifikace
3. na základě předložených dokladů k prokázání kvalifikace podepsat smlouvu
uvedenou v bodě III. tohoto usnesení a zajistit její uzavření
4. zajistit odeslání formuláře Oznámení o zadání zakázky "Svoz komunálního
odpadu" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
5. zajistit uveřejnění výsledku veřejné zakázky na profilu zadavatele, tedy uveřejnění
uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky, Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky a Písemné zprávy zadavatele o realizované veřejné zakázce
Usnesení číslo 90/ 15

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje na akci

,,Přístavba šatny ZŠ Osek? ve výši 300 000,- Kč.

Usnesení číslo 91 / 15

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje dodatek č. 2/2015 finančního vztahu Obce Osek k příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany.
Usnesení číslo 92/15

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ě. 10 ke zřizovací listině č. j. 1476/02 ze dne

18. 9. 2002, kterým se předávají škole šatny ZŠ v celkové hodnotě 2.121.404,- Kč.

Usnesení číslo 93/15

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje rozpočtové opatření číslo 12/2015, kterým se zvyšují příjmy
opatřením číslo 9 P o 300 tis. Kč a výdaje opatřením číslo 37-38 V o 300 tis. Kč.

Usnesení číslo 94/ 15

Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 2. 4. 2015
a ze dne 28.10-1l. 1l. 2015.

Usnesení číslo 95/ 15

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. bezúplatný převod
pozemků p. č. 1147/2 v k. ú. Osek u Rokycan o výměře 404 m2 a 1147/5 v k. ú. Osek u Rokycan o

výměře 934 m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Osek.
Usnesení číslo 96/15

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku obce Osek
p. ě. 444 v k. ú. Vitinka za oddělenou část pozemku z p. č. 510 v k. ú. Vitinka a koupě části
pozemku p. č. 510 a p. č. 511 v k. ú. Vitinka a ukládá obecnímu úřadu po zpracování
geometrického plánu zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje posunutí hranice územního plánu za pozemek p.ě. 197 v k.
ú. Vitinka.

Usnesení číslo 97/15

Zastupite}stvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-0009473/001 0sek, p 822/129, kNN za úplatu za 1.000,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Usnesení číslo 98/15

Zastupite}stvo obce schvaluje rozpoěet obce Osek na rok 2016 v třídění rozpočtové skladby podle
paragraffi na straně příjmů ve výši 15 500 000,- Kč a na straně výdajů ve výši
15 500 000,- Kč.
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ověřovatel zápisu
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Ing. Miloslav Oliberius
ověřovatel zápisu

