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Usnesení č.3-2021-1
zastupitelstvo obce schvaluj e program zaseddní zastupitelstva obce.
Usnesení č.3-2021-2

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
StředoČeskéhoFondu podpory dobrovolných hasičůa siožek IZS ve výši 300 000,_116 ,o
Pořízenínového dopravního automobilu pro potřeby ISDH obce ŽeW (ematické zaddní:
Koftnancovdní ÚČelových investičníchdotací, program: Dotace pro jednotky SDH obcí na
rok 2021 z rozpoČtu Středočeského kraje, oblast podpory: póřízení ,oriho dopravního
auto,mobilu,, eviďenČní ČÍsloŽddosti: HAS/DOP/044551/2021, ndzev akce/projeitu: obec
Zelízy - pořízení nového ďopravního automobilu pro JSDH Žai<ý.
ZastuPitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprdvní smlouvy o poskytnutí dotace se
StředoČesbým krajem a pověřuje tímto pana starostu Milana Záittia k podpisu této
smlouvy.

Usnesení č.3-2021-3
Zastupitelstvo obce rozhodlo - na zdkladě doporučeníkomise pro otevírdníobdlek a pro
posouzení a hodnocení nabídek - takto:
a) UchazeČ o veřejnou zakdzku ,,Obec ŽrW pořízenínového dopravního

-

automobilu pro JSDH ŽeW" Qeřejnd zakdzka malého ro6ahu, veřejnd
Zakdzka na doddvky) - TECHSPORT, s.r,o., sídlo: Pekařskd 393/33, Staré Brno,
602 00 Brno, tČO: 25524135 - se uylučuje z dalšíúčastiv zaddvacím řízenína
uýŠeuvedenou veřejnou zakúzku, nebot' Účastníknesplnil požadavek zadavatele
v podané nabídce a tím nesplnil zároveň podmínky stanovené v zadtívací

dokumentaci: V článku 2. LhŮta pro provedení díta (tj. dodánídopravního automobilu)
byla stanovena v zadávací dokumentaci do 4 měsíců, tj. do max, do 30.77.2027, V
nabídce ÚČastníka je dodání dopravního automobilu do 75.03.2022, což je celkem cca 8

b)

měsíců.

UchazeČ o veřejnou zakdzku ,,Obec Žaky - pořízenínového dopravního
automobilu pro JSDH ŽrW' Qeřejnd zakdzka malého roz§ahu, veřejnd
zakózka na doddvky) - S A P spol. s F.o., sídlo: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice,

tČO: 47543442- se uylučuje z dalšíúčastiv zaddvacím řízenína uýše uvedenou
veřejnou zakúzku, nebot' účastníknesplnil požadavek zadavatele v podané

nabídce a tím nesplnil zdroveň podmínky stanovené v zaddvací dokumentaci:
V Čldnku 2. LhŮta pro provedení díta (tj. dodúnídopravního automobilu) byla
stanovena v zaddvací dokumentaci do 4 měsíců,tj. do max do 30.11.2021. V
nabídce ÚČastníkaje doddní dopravního automobilu do 190 dní od podpisu
smlouvy, coŽje cca dodóní do 7,02.2022, tedy celkem cca 6 měsícůa 7 dní.
c) VYbraným dodavatelem pro realizaci veřejné zakdzky ,,Obec Žaqy _ pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Želízyu (veřejnd zakázka malého
rozsahu, veřejnd zakdzka na dodóvky) je_HAGEMANNas., sídlo: Hradní 27/37,
Slezskd Ostrava, 710 00 Ostrava, tČO: 26826925. Výše nabídkovéceny':
996 605,-Kč bezDPH, 1 205 892,-Kě včetně DPH.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření k,rypní smlouvy s vybraným dodavatelem
na realizaci veřejné zakdzky ,,Obec ŽrW pořízeni ,oiého ďopravního
automobilu pro JSDH ŽeW" Qeřejnó zaktí{ka malého rozsahu, veřejnd
zakúzka na doddvky), tj. se společnostíHAGEMANN as., sídlo: Hradní zz7sz,
Sleakd Ostrava, 710 00 Ostrava, tČO: 26826925, ve znění předloženém
předsedajícím.

-

Usnesení č.3-2021-4
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce
číslo5.

ŽeW

na rok 2021 - rorpočtovéopatření

Usnesení č.3-2021-5a
Zastupitelstvo obce schvaluje ,rSmlouvu o zřízenívěcného břemene-služebnosti' č. RSD255997/2021,2 pro stavbu ,,Sdruiend vodovodní přípojka-obec Želízy pro č.p.63 a 78,
přípravg pro p.č. 171/1, 150/3, 177/3 k.ú. Želí,ay" mezi obcí Želízy o Řráitrt it* silnic a
ddlnic CR, stdtní příspěvková organilace, ve znění předloženémpředsedajícím.
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místostarostka obce

