Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Kuks
konaného dne 24. června 2021
USNESENÍ ZO/17/4/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
I. schvaluje
hospodaření k 31.5. 2021
II. schvaluje
Rozpočtová opatření č. 4
III. bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 3
………………………………………………………………………………………………………..
USNESENÍ ZO/17/5/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
schvaluje
1) Přijetí finančního příspěvku na „Štěpkování nebo drcení klestu“ ve výši 80 100,- Kč
2) Neinvestiční dotaci na účel „Obnova památkového fondu“ ve výši 215 000.- Kč
3) Investiční dotaci na účel „Pořízení chytrých technologií“ ve výši 358 000,- Kč
Poskytovatelem výše uvedených dotací a finančního příspěvku je Královéhradecký kraj

…………………………………………………………………………………………………
USNESENÍ ZO/17/6/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
I.
projednalo
důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“.
II.
rozhodlo
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel
splnil podmínky účasti v zadávacím řízení: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO: 608 38 744 (2 987 088,27 Kč bez DPH, 3 614 376,81 Kč vč. DPH).
III. s c h v a l u j e
výsledek veřejné zakázky na stavební práce „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce
komunikace, I. etapa“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení.
IV. u k l á d á
Jiřímu Beranovi – starostovi obce,
podepsat smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 (2 987 088,27 Kč
bez DPH, 3 614 376,81 Kč vč. DPH).
Termín: do 30. 9. 2021
………………………………………………………………………………………………………….
USNESENÍ ZO/17/7/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021602/VB/01 Kuks – KNN PRO P.Č. 426/1 (Příloha)
……………………………………………………………………………………………………………………….

USNESENÍ ZO/17/8/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
schvaluje
akci „Výsadba ovocné linie v obci Kuks – Kašov"
……………………………………………………………………………………………………………………
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USNESENÍ ZO/17/9.1/2021
Zastupitelstvo obce Kuks
bere na vědomí
závěry ze společného jednání správní a dozorčí rady společnosti Královéhradecké labské, o.p.s. ze dne
11.6. 2021
……………………………………………………………………………………………………………

Za správnost:
……………………………………
Jiří Beran – starosta

…………………………………..
Jiří Roleček - místostarosta
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