45/10/2017- RO –U
Příloha k usnesení
z 45. zasedání rady obce konané dne 25.10.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
Přítomni : Bc.Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,
Ing. Pavla Novosadová

Program :
1. Nabídky na administraci a zadávací řízení projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
Dolní Bečva“
2. Nabídka na zadávací řízení veřejné zakázky projektu „Obecní knihovna Dolní Bečva č.p. 184energetické úspory“
3. Informace z projednání trasy splaškové kanalizace v lokalitě U Tabulí
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45/10/2017- ZO –U
Usnesení
z 45. zasedání rady obce konané dne 25.10.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Nabídky na administraci a zadávací řízení projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
Dolní Bečva“
1.1.Příkazní smlouva
Rada obce schválila nabídku ve formě příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek podle
pravidel poskytovatele dotace a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění v rámci projektu „
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ v období 11/2017- 04/2018 dle přílohy
1.2. Jmenování komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek
Rada obce jmenovala členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabídek
veřejných zakázek na základě příkazní smlouvy.
1.3.Příkazní smlouva
Rada obce schválila nabídku ve formě Příkazní smlouvy na zpracování žádosti o finanční podporu,
poradenskou a organizační podporu navazující na schválení žádosti o podporu, zajištění průběžné
administrace projektu a závěrečného vyhodnocení dle přílohy.
2.Nabídka na zadávací řízení veřejné zakázky projektu Obecní knihovna Dolní Bečva č.p. 184energetické úspory“
Rada obce schválila nabídku ve formě příkazní smlouvy na přípravu a zajištění průběhu výběrového
řízení pro výběr dodavatele na akci „ Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“ dle přílohy.
3.Informace z projednání trasy splaškové kanalizace v lokalitě U Tabulí
Rada obce vzala na vědomí informace společnosti Cetin, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ,
Správa a ochrana sítě Morava sever ohledně možného umístění chráničky kabelů telekomunikační
sítě v souběhu s navrženým kanalizačním sběračem splaškových vod v lokalitě U tabulí dle přílohy
v rámci projektu pro stavební povolení.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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