USNESENÍ
z 23. schůze Rady obce Bystřice konané dne 26. listopadu 2019 ve 13:00 hod.
349/23/19
26.11.2019

Program 23. schůze Rady obce Bystřice konané dne 26.11.2019

(STAR)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
program 23. schůze Rady obce Bystřice konané dne 26.11.2019 dle předloženého
návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

350/23/19
26.11.2019

Výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele služeb – správy bytů
a nebytových prostor obce Bystřice II

(VS)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
s Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bystřice č. 2/2016 ze
dne 20.12. 2016
I. pořadí ekonomicky nejvýhodnějších nabídek dodavatelů pro veřejnou zakázku
„Správa bytů a nebytových prostor obce Bystřice II“:

Pořadí

1.
2.

cena za byt/měsíc v Kč
včetně DPH / cena za
nebytový prostor/měsíc
v Kč včetně DPH

Účastník výběrového řízení
Madesta Group s.r.o., Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec,
IČ: 47679646
KOVO Třinec s.r.o., Komenského 812, 739 61 Třinec,
Staré Město, IČ: 25861948

102,85 /102,85
109,00 / 109,00

II. uzavření příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Správa bytů a nebytových prostor obce Bystřice II“ s firmou Madesta Group
s.r.o., Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec, IČ : 47679646, dle předloženého návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

351/23/19
26.11.2019

Zařazení investičního projektu „Modernizace jazykových učeben
a konektivita školy“ do Strategického rámce MAP II v ORP Třinec

(STAR)

Rada obce Bystřice
souhlasí
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, se zařazením investičního projektu „Modernizace jazykových učeben a
konektivita školy“ Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, IČO: 70942641, do Strategického rámce MAP II v ORP Třinec
_________________________________________________________________________________

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Mgr. Marcel Čmiel
místostarosta obce
1

