Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 26. června 2013
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schválilo
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program 17. zasedání
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Vávra Václav, Jaroslav Macháč
návrhovou komisi: Denisa Mojžíšová Pýchová, Marcela Sabolová
rozpočtové opatření č. 04/2013 a 05/2013
Dodatek k dohodě o školském obvodu s městem Dobrovice
dodavatele na akci „Rekonstrukce umýváren v MŠ Kosořice firmu Roman Štajer, Loučná Hora 45,
Smidary, IČ 68214421 za nabídnutou cenu 165 560,00 Kč bez DPH
povolení výjimky počtu dětí v MŠ na školní rok 2013/2014 na 28 dětí
2
2
prodej parcely st. 435/86 o výměře 831 m v k.ú. Kosořice za cenu 630 Kč/m panu Pavlu
Marešovi, bytem Dobrovice, Družstevní 509
záměr prodeje parcely p.č. 44/5 v k.ú. Kosořice
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích

b) rozhodlo
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na základě a v souladu s doporučením komise pro otevírání a hodnocení nabídek o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna střešní krytiny na OD
Kosořice“ firmě TRIGON MB s.r.o., DIČ: CZ27568989, Mladá Boleslav, V. Nejedlého 742 za
nabídnutou cenu 580 974,00 Kč s DPH, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou
o vyloučení uchazečů Novotný Jan, DIČ CZ530329287, Hrdlořezy 28 a KLEMPO Svárovský, DIČ
CZ6010081012, nabídka č. 2, Mladá Boleslav - Debř, z další účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky s názvem „Výměna střešní krytiny na OD Kosořice“
o výběru dodavatele stavby „Rekonstrukce umývárny MŠ Kosořice“ - firma Štajer Roman, Loučná
Hora 45, Smidary, IČ 68214421

c) vzalo na vědomí
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protokol z otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Výměna
střešní krytiny na OD Kosořice“
seznam přijatých žáků do MŠ na školní rok 2013/2014

d) neschválilo
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zvýšení nájemného COOP Jednota Kosořice

……………………………
Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

……………………………
Václav Vávra
místostarosta obce

