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Obec Starý Kolín
Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín
tel.č.: 321 764 109 | e-mail: obec@starykolin.eu

U S N E S E N Í
zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Starý Kolín

konané dne 2. 7. 2020 v Zasedací místnost Obecního úřadu ve Starém Kolíně od 18:00 hod.

1/15/20 Zastupitelstvo obce Starý Kolín   
a/ volí ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Martina Němce. 
b/ schvaluje zapisovatelku Mgr. Marii Smutnou.
c/  volí  návrhovou komisi  ve  složení  pan  Jakub Viktora  -  předseda,  Ing.  Martin  Mistr,  Ph.D.
a  Ing. Jan Mančal, Csc.

2/15/20 Zastupitelstvo obce Starý Kolín schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín.

3/15/20 Zastupitelstvo obce Starý Kolín   
a/  schvaluje  pořadí  nabídek  na  základě  hodnocení  a  výběr  nejvhodnější  nabídky  na
základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky "III/3275 Starý
Kolín" ze dne 10.6.2020. 
b/  schvaluje po projednání uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o.,
se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO 48035599 na  provedení a dokončení stavebních
prací  „III/3275  Starý  Kolín“  -  rekonstrukce  ulice  Kolínská.  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 a) tohoto usnesení, příp. třetím
uchazečem v pořadí, odmítne-li uzavřít smlouvu druhý uchazeč v pořadí nebo neposkytne-li řádnou
součinnost k jejímu uzavření.
c/  ukládá  starostovi  obce  podepsat  Smlouvu  o  dílo  mezi  Krajskou  správou  a  údržbou  silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace a Obcí Starý Kolín jako objednavateli a  zhotovitelem
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha 8., IČO 48035599.
T : do 31.7.2020

4/15/20 Zastupitelstvo obce Starý Kolín   
a) ukládá starostovi obce sjednaní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a
následnými kroky vedoucími k podpisu této smlouvy.
b) ukládá starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z  rozpočtu SFDI.
T: do 30. 9. 2020

Luboš Železný
starosta obce


