USNESENÍ
z 59. schůze Rady obce Bystřice konané dne 28. června 2021 v 15:00 hod.
860/59/21
28.6.2021

Program 59. schůze Rady obce Bystřice konané dne 28.6.2021

(STAR)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
program 59. schůze Rady obce Bystřice konané dne 28.6.2021 dle předloženého
návrhu
_________________________________________________________________________________________________________________________

861/59/21
28.6.2021

Poskytnutí peněžitého daru městu Hodonín na pomoc občanům
postiženým živelnou pohromou způsobenou bouří a tornádem

(OF)

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, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000 Kč na transparentní účet města
Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín, IČ 00284891, na pomoc lidem a obcím
jižní Moravy postiženým živelnou pohromou způsobenou bouří a tornádem
_________________________________________________________________________________________________________________________

862/59/21
28.6.2021

Změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2021

(OF)

Rada obce Bystřice
s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 7/2021 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu
_________________________________________________________________________________________________________________________

863/59/21
28.6.2021

Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Úprava sociálního zázemí (VYST)
v objektu č.p. 295 v Bystřici“
Rada obce Bystřice
schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bystřice č. 1/2020 ze
dne 11.2.2020
1. výsledek výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava
sociálního zázemí v objektu č.p. 295 v Bystřici“:
Poř.
Obchodní jméno
1. Bielesz B + S, s.r.o.

Sídlo
Bystřice 1434, 739 95 Bystřice

2. uzavření smlouvy o dílo na „Úprava sociálního zázemí v objektu č.p. 295 v
Bystřici“ se společností Bielesz B + S, s.r.o., Bystřice 1434, 739 95 Bystřice, IČ:
26810891, DIČ: CZ26810891s nabídkovou cenou 770 142,87 bez DPH za
předpokladu, že dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které
zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy
_________________________________________________________________________________________________________________________
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864/59/21
28.6.2021

Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Obnova komunikací v ob- (VYST)
ci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou“
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 a
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bystřice č. 1/2020 ze
dne 11.2.2020
1. pořadí nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova
komunikací v obci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou
kalamitou“:
Poř.
Obchodní jméno
1.
EUROVIA CS, a.s
2.
3.

STRABAG, a.s.
SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Sídlo
U Michalského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5
Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice

2. uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova komunikací v obci Bystřice poškozených
těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou “ se společností, EUROVIA CS,
a.s, U Michalského lesa 1581/2,Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924, DIČ:
CZ45274924 s nabídkovou cenou 2 989 635,79 Kč bez DPH za předpokladu, že
dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy
_________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Mgr. Marcel Čmiel
místostarosta obce
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