Usnesení ze 4. zasedání
Zastupitelstva městyse Panenský Týnec
konaného dne 11. 7. 2014
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
1.

Bere na vědomí a souhlasí s návrhem a obsahem programu 4. zasedání
Zastupitelstva městyse.

2.

Bere na vědomí informaci o plnění předcházejících usnesení zastupitelstva
přednesenou předsedou KV.

3.

Bere na vědomí informaci o uvolnění bytové jednotky po paní Houdové a informaci
starosty o technickém stavu tohoto bytu.

Zastupitelstvo městyse schvaluje a ukládá:
1.

Schvaluje návrh programu zasedání.

2.

Schvaluje zapisovatelem zasedání asistentku starosty slečnu Novotnou.

3.

Schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Vejražka Miloš a Pecinka Jan.

4.

Schvaluje ověřovatele zápisu pana Pavla Buka.

5.

Schvaluje Výzvu k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Dodatečné zateplení objektu Mateřské školy“.

6.

Schvaluje seznam oslovených uchazečů, kteří budou přímo vyzváni k předložení
nabídky v rámci výběrového řízení dle bodu 1 usnesení:
a) Martin Vršecký s.r.o., Lubenská 2408, 269 01 Rakovník II
b) RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
c) Jumar a.s., Jizerská 328, 196 00 Praha 9 - Čakovice
d) Prima Kladno s.r.o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno
e) PANEL – PROJEKT s.r.o., K Vypichu 551, 273 71 Zlonice

7.

Jmenuje a schvaluje komisi pro otevírání obálek v rámci výběrového řízení dle bodu
1 usnesení v tomto složení:
předseda komise pro otevírání obálek:

Bc. Čížek Jiří

člen komise pro otevírání obálek:

Buk Pavel

8.

9.

člen komise pro otevírání obálek:

Vejražka Miloš

náhradník:

Šafránek Pavel

Jmenuje a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení dle
bodu 1 usnesení v tomto složení:
předseda komise pro hodnocení nabídek:

Bc. Čížek Jiří

člen komise pro hodnocení nabídek:

Buk Pavel

člen komise pro hodnocení nabídek:

Vejražka Miloš

náhradník:

Šafránek Pavel

Schvaluje termín pro otevírání a hodnocení nabídek: 29. 7. 2014 v 16,00 hod

10. Schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k realizaci projektu „Oprava
fasády budovy Úřadu městyse“.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014, tak jak bylo předloženo účetní městyse.

Za návrhovou komisi:

místostarostka městyse
Ing. Šárka Čížková

Vejražka Miloš
Pecinka Jan

starosta městyse
Petr Bárta

