Upraveno v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů

Obec Bezděz
Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva obce Bezděz
konaného dne 30. 3. 2017
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – Cinkl, Horčička, Palounková,
Seidl, Sommer, Svatoš, Urbanec.
Z/19/17 – Zastupitelstvo schvaluje záměr optimalizovat smluvní
vztahy obce s poskytovateli služeb spočívajících v zabezpečení sběru,
svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu,
velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu (SLUŽBY), včetně
ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli SLUŽEB,
včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele
SLUŽEB (veřejná zakázka);
Souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ARCH consulting s.r.o.,
IČ: 28779479, na poskytnutí služeb spočívajících v nalezení vhodného
poskytovatele SLUŽEB pro obec, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu;
Souhlasí s účastí obce ve sdružení zadavatelů pro účely společného
zadávání ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ZZVZ) a s uzavřením příslušné smlouvy o sdružení
veřejných zadavatelů ve smyslu § 7 odst. 2 ZZVZ, ve znění dle
přílohy č. 2 tohoto zápisu;
Pověřuje starostu obce / pana Jaroslava Cinkla k realizaci veřejné
zakázky, jakož i k veškerým úkonům obce jakožto zadavatele s tím
souvisejícím nebo na to navazujícím, s výjimkou
schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky, rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky.
Hlasování: Pro: 7

Z/20/17 - Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
1/2017 o nočním klidu.
Hlasování: Pro: 7
Z/21/17 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 ve
výši 43.600,- Kč na straně příjmů i výdajů.
Hlasování: Pro: 7
Z/22/17 - Zastupitelstvo schvaluje inventuru majetku za rok 2016.
Hlasování: Pro: 7
Z/23/17 – zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční pomoci na
podporu zdraví včel ve výši 2.000,-Kč pro Český svaz včelařů,
základní organizace Doksy.
Hlasování: Pro: 7
Z/24/17 – Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání KV za 4.
čtvrtletí 2016.
Hlasování: Pro: 7
Z/25/17 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení pro pana J. C., bytem Bezděz, dle obecně závazné vyhlášky č.
1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje
bydlení" na území obce Bezděz na akci dle čl. 3., odstavec 4. bod 02
Zřízení ústředního vytápění v domě do 40 tis. Kč na l byt– Nákup
nového kotle ústředního vytápění.
Hlasování: Pro: 6
Zdržel se: Cinkl

Stanislav Sommer v. r.
místostarosta

Jaroslav Cinkl v. r.
starosta

