USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 17. 4. 2018 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Kolíně

01/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1 . v o l í ověřovateli zápisu paní Ivu Bouškovou a Bc. Petru Kubátovou Krchovou
2 . s c h v a l u j e zapisovatelku paní Darinu Viktorovou
3 . v o l í návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Martin Němec
a Mgr. Jaroslav Flegl

02/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
s c h v a l u j e program 32. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín
03/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a ) pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky na základě výsledku
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
fasády a klempířských prvků domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ ze dne 26. 3. 2018 dle Zprávy
o otevírání obálek a hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky na
základě
hodnocení

Název uchazeče

Sídlo

IČ

Nabídková cena
bez DPH

Délka
záruky

1.

ADEMASTAV s.r.o.

Nádražní 162, 281 02
Cerhenice

24300721

638 836 Kč

60 měsíců

2.

Vanderlaan s.r.o.

V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10

45537305

725 664 Kč

60 měsíců

3.

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčkova 408, 581 01
Ledeč nad Sázavou

28977955

751 897 Kč

60 měsíců

b ) smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Oprava fasády a klempířských prvků
domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ a její uzavření s uchazečem ADEMASTAV s.r.o.,
Nádražní 162, 281 02 Cerhenice, IČ: 24300721. Odmítne-li tento uchazeč uzavřít smlouvu nebo
neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může být uzavřena smlouva s druhým
uchazečem v pořadí na základě hodnocení dle bodu 1. a) tohoto usnesení, příp. třetím
uchazečem v pořadí, odmítne-li uzavřít smlouvu druhý uchazeč v pořadí nebo neposkytne-li
řádnou součinnost k jejímu uzavření.
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2 . u k l á d á starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky „Oprava
fasády a klempířských prvků domu č.p. 85 ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu
1. b) tohoto usnesení
T: do 30. 4. 2018
04/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a ) pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky na základě výsledku
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce chodníků ve Starém Kolíně“ ze dne 5. 4. 2018 dle Zprávy o otevírání obálek a
hodnocení nabídek
Pořadí
nabídky na
základě
hodnocení

Název uchazeče

Sídlo

IČ

Nabídková cena
bez DPH

Délka
záruky

1.

CE-DA servis s.r.o.

V Zahradách 855, 281 51
Velký Osek

06184502

1 684 997,87 Kč

60 měsíců

2.

Renata Freundová

Zahradní 386, 281 04
Plaňany

71606335

1 705 453 Kč

60 měsíců

3.

TES, spol. s r. o.

Vrchovská 1354, 286 01
Čáslav

47539330

1 837 600 Kč

60 měsíců

4.

NAUTILA – stavby
s.r.o.

Veltrubská 245, 280 00
Kolín

27209237

1 999 013 Kč

60 měsíců

5.

WANDEL CZECH
s.r.o.

Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

28977955

2 079 649 Kč

60 měsíců

6.

DŘEVOKROV stavební
společnost

Jabloňová 756, 280 02 Kolín
IV

43090001

2 250 182 Kč

60 měsíců

b ) smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků ve Starém
Kolíně“ a její uzavření s uchazečem CE-DA servis s.r.o., V Zahradách 855, 281 61 Velký Osek,
IČ: 06184502. Odmítne-li tento uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost
k jejímu uzavření, může být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí na základě
hodnocení dle bodu 1. a) tohoto usnesení, příp. třetím uchazečem v pořadí, odmítne-li uzavřít
smlouvu druhý uchazeč v pořadí nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření.
2 . u k l á d á starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky
„Rekonstrukce chodníků ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto
usnesení
T: do 30. 4. 2018
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05/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
v o l í předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Starý Kolín Ing. Martina Mistra,
Ph.D.
06/32/18 Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání
1. schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 66 200,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín na:
•

nákup 30 kusů dresů pro mladé hasiče včetně kalhot k dresu a jedné sady ROTT hadic

•

nákup reklamních předmětů, darů a plaket pro hosty, medailí a pěny pro děti, na úhradu
nákladů spojených se skákacím hradem a DJ, na úhradu poplatku OSA a představení pro
děti v rámci oslav 140 let od založení SDH ve Starém Kolíně

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín dle
přílohy č. 1 k Tisku č. 06/32/18
2 . u k l á d á starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Sboru
dobrovolných hasičů Starý Kolín dle bodu 1. b) tohoto usnesení
T: do 15. 5. 2018

Ing. Věra Chobotová v. r.
místostarostka obce Starý Kolín

Luboš Železný v. r.
starosta obce Starý Kolín

Vyvěšeno: 18. 4. 2018
Sejmuto:
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