Výpis usnesení
z 10. veřejného zasedání ZO Nemojany konaného dne 08. 01. 2020

1/10/2020 - ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění.
2/10/2020 - ZO schvaluje jako zapisovatelku pí. E. Hálovou a za ověřovatele zápisu J. Torišku a M.
Němce.
3/10/2020 - Zastupitelstvo obce Nemojany projednalo doporučení hodnotící komise, která provedla
hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlášené ve
Věstníku veřejných zakázek dne 14. 11. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-040862 a schvaluje výběr
níže uvedeného dodavatele (viz. tabulka), který se umístil na prvním místě. Zastupitelstvo obce
Nemojany současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele.
Výsledná tabulka hodnocení nabídek k VZ: „Intenzifikace ČOV Nemojany“ dle kritéria nejnižší nabídková cena
(bez DPH):
Výsled.
pořadí

Poř.

1.

3.

Obchodní firma
číslo

Sídlo
/
podnikání

„Společnost Nemojany
Mírová 25
2019“ vedoucí společník
618 00 Brno
VHZ-DIS, spol. s r.o.

místo

IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

46961445

12 989 288,87

4/10/2020 - Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený vybraným
dodavatelem „Společnost Nemojany 2019“ vedoucí společník VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 618 00,
Brno, IČ: 46961445 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v termínu, kdy to umožní zákonné
požadavky (po uplynutí lhůty pro námitky).
5/10/2020 - ZO Nemojany schvaluje změnu u výběru dotačního titulu v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci na Intenzifikaci ČOV Nemojany s tím, že žádost bude podána u JMK - Dotační program v oblasti
vodního hospodářství, podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a
pověřuje starostu o poskytnutí informace společnosti AP INVESTING, s.r.o., IČ: 60712121, Palackého
12, Brno, která byla schválena jako realizátor podání žádosti.
6/10/2020 - ZO Nemojany schvaluje nově stanovenou cenu za provoz kabelové televize pro koncového
uživatele na částku 640 Kč včetně platné sazby DPH ročně.
7/10/2020 - ZO Nemojany schvaluje nově stanovenou cenu za krátkodobý pronájem prostor OÚ
Nemojany. V případě rozděleného pronájmu - kuchyňky na částku 200 Kč + DPH dle platné sazby;
zasedací místnosti na částku 400 Kč + DPH dle platné sazby; v případě pronájmu obou místností
zároveň 500 Kč + DPH dle platné sazby. Místní spolky jsou od poplatku za pronájem osvobozeny.
ZO Nemojany pověřuje starostu zasláním odpovědi společnosti Dimatex s tím, že na částce 100,-Kč
trvá, popř. bude poptána jiná společnost.

V Nemojanech dne 15. 01. 2020

……………………………………………………….
Dalibor Pastorek
místostarosta

………………………………………………………..
Mgr. Dalibor Hlavsa
starosta obce

