Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.3.2017
Datum konání: 27.3.2017 v 18.00 hodin ve Všelibicích v prostorách Obecního úřadu
Všelibice
Přítomni:
Předseda FV
Dalibor Binter
Člen FV:
Jiří Muller
Člen FV:
Josef Lebeda
Člen FV:
Zdeněk Česák
Člen zastupitelstva : Filip Kolomazník
Jednání nepřítomni: Ondřej Rybář – omluven
Výbor se tedy sešel v nadpoloviční většině a žádný z členů finančního výboru nepředložil
žádnou námitku proti svolání jednání FV.
Program jednání :
Výběrové řízení na prodej dřevní hmoty v majetku obce Všelibice
Výběrové řízení na běžnou údržbu mostu – Všelibice Podjestřábí

Na základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno formou obálkových nabídek a
stanovených kritérií, byly do stanovené doby 27.3.2017 do 17.00 hod. zaslány na Obecní
úřad Všelibice tři obálky s nabídkami na těžbu a odkoupení dřevní hmoty v majetku obce
Všelibice
V 18.20 hod. dne 27.3.2017 byly členy finančního výboru rozlepeny všechny obálky
s těmito nabídkami:

Výše uvedené nabídky byly vyhodnoceny takto:
Nejvýhodnější nabídka :
Č1: Č2:Č3: -

– nabízená částka 1 889 713,- Kč včetně DPH
– nabízená částka 1 636 102,- Kč včetně DPH
– nabízená částka 1 622 489,- Kč včetně DPH

Běžná údržba – most Všelibice Podjestřábí
Na základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno formou obálkových nabídek a
stanovených kritérií, byla do stanovené doby 27.3.2017 do 17.00 hod. zaslány na Obecní úřad
Všelibice obálky s nabídkou na běžnou údržbu mostu Všelibice - Podjestřábí
V 17.30 hod. dne 27.3.2017 byly členy finančního výboru rozlepeny obálky s nabídkami :

Nabídka v částce 392 388,- Kč včetně DPH
Trail servis a.s.
Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem
Nabídka v částce 461 500,05 Kč včetně DPH

Usnesení :
Finanční výbor na základě předložených nabídek ve výběrovém řízení na prodej dřevní hmoty
v majetku obce Všelibice vyhodnotil nejvýhodnější nabídku Č.1
s částkou 1 889 713,- Kč včetně DPH a ve výběrovém řízení na běžnou údržbu mostu
Všelibice Podjestřábí vyhodnotil jako nejvýhodnější nabídku
ve výši 392 388,-Kč – včetně DPH. Tyto firmy finanční výbor předkládá Obecnímu
zastupitelstvu k projednání a případnému schválení.

Jednání ukončeno v 19.00 hod. dne 27.3.2017
Zapsal: Dalibor Binter

