USNESENÍ
55. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 22.5.2018
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1856/55 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice – asfalt“ společnost STRABAG a.s., IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod Morava,
oblast Sever a stanoví další pořadí :
2. EUROVIA CS, a.s., IČ : 45274924, Praha 1, odštěpný závod oblast Morava
3. JANKOSTAV s.r.o., IČ : 25855581, Ostrava - Kunčice
1857/55 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice – recyklát“ společnost STRABAG a.s., IČ : 60838744, Praha 5, odštěpný závod Morava,
oblast Sever a stanoví další pořadí :
2. EUROVIA CS, a.s., IČ : 45274924, Praha 1, odštěpný závod oblast Morava
3. JANKOSTAV s.r.o., IČ : 25855581, Ostrava - Kunčice
1858/55 schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Zimní údržba komunikací
v obci Dětmarovice v zimním období 2018/2019“ dle předloženého návrhu včetně seznamu
dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
1859/55 schvaluje
změnu zásypového a obsypového kameniva a změnu průměru kanalizačního potrubí pro kanalizační
odbočky u stavby „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“ dle
předloženého návrhu
1860/55 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 6 úpravy schváleného rozpočtu roku 2018 k 22.5.2018“ dle předloženého
návrhu
1861/55 projednala
žádost Josefa Videnky, Dětmarovice, o zakoupení rour pro účely „zabezpečení obecního vodního
toku“ s tím, že po posouzení možných variant řešení a způsobu jejich realizace se k záležitosti vrátí
na své příští schůzi
1862/55 souhlasí
s poskytnutím peněžního daru do výše 1.000.-Kč, pokud nastane potřeba aktivní účasti zástupce obce
na případné benefiční sbírce u příležitosti Dne s Nadací OKD dne 24.5.2018

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

