Usnesení
z 18. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 15. července 2019
RO 18/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 18/02 Rada obce neschvaluje:
žádost o prodej pozemku v k. ú. Vysoká, parc. č. 241/18 o výměře 4 891 m2.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 07/2019
RO 18/03 Rada obce schvaluje:
na doporučení hodnotící komise firmu Unitender s.r.o., Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava,
IČ: 25394495, pro VZ malého rozsahu na služby, název zakázky: „Výkon zadavatelské činnosti
pro obce Lešná“, celková cena s DPH xxx Kč.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 07/2019
RO 18/04 Rada obce schvaluje:
Rámcovou příkazní smlouvu pro „Výkon zadavatelské činnosti pro obec Lešná“. Smlouva
uzavřena mezi: příkazce: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992,
zastoupené: Ing. arch. Jaromírem Zavadilem a příkazník: Unitender, s.r.o., Jurečkova 16/1812,
702 00 Ostrava,m IČ: 25394495, DIČ: CZ25394495, jednající (zastoupený): Ing. Libor
Zegzulka. Předmět smlouvy: Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce veškerou
zadavatelskou činnost v souvislosti se zadáváním nadlimitních a podlimitních veřejných
zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Termíny plnění: tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou s účinností od 16.7.2019– 31. 10. 2022. Cena za provedení zadávacího
řízení: viz. příloha č. 1 smlouvy. Rada obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Z: starosta, T: 07/2019
RO 18/05 Rada obce schvaluje:
vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – stavební práce s názvem –
„Výletiště v Lešné – Jasenici“.
Z: majetkosprávní, T: 07/2019
RO 18/06 Rada obce schvaluje:
žádost o pronájem zeleného hřiště v Jasenici za účelem pořádání akce „Jasenické léto“ –
zábavné a sportovní odpoledne pro děti, které se uskuteční dne 10.8.2019 – sobota. Žadatel a
současně pořadatel ČČK Jasenice. Nájem hřiště se schvaluje jako bezplatný.
Z:místostarostka, sekretar., T: 07/2019
Na vědomí:
- Žádost o zaměstnání, xxx
- Žádost o změnu kategorie pozemní komunikace-zařazení komunikace do kategorie
místní komunikace
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

………………………………
Hana Škrlová
místostarostka obce

