MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích

15/6/98 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík, Dagmar Horáková, Zdeněk Břicháček
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Jaroslav Herman, Ing. Milan Košulič.
15/6/99 vzalo na vědomí
zápis z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 28.1.2015.
15/6/100 schválilo
program 6.zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015.
15/6/101 schválilo
ceny pro prodej dříví vytěženého v období od 1.1.2015 do zastavení všech prací dne
27.2.2015 (dle usnesení ZM 15/5/87/b) ve výši dle ceníku pro rok 2014 a pověřuje starostu k
podpisu dohody o ukončení platnosti smlouvy s p. Blahušem ke dni 31.3.2015.

15/6/102 uložilo
radě města bezodkladně vypsat výběrová řízení na samostatné zakázky na
a) jarní zalesňování 2015 dle projektu zpracovaného OLH Ing. Poláchem
b) neodkladné nahodilé těžby a přibližování na odvozní místo s platností smlouvy nejdéle
do 30.6.2015
c) prodej dříví z neodkladných nahodilých těžeb s platností smlouvy nejdéle do
30.6.2015 a pověřuje starostu k podpisu smluv s vybranými uchazeči

15/6/103 uložilo
radě města připravit do příštího zasedání Zastupitelstvu města návrhy na způsob zadávání
zakázek na práce v lese a prodej dříví na období po 1.6.2015.
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15/6/104 schválilo
komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek na výzvu – zakázku malého rozsahu
„Zalesňování jaro 2015“ (dne 23.3.2015 v 15.00 hodin) a další dvě výběrová řízení na
samostatné zakázky v bodech b) a c) - Ing. Milan Košulič, p. Mikuláš Galuszka, p. Libor
Švec, Bc. Vladislav Hlaváček, p. Miroslav Macek, náhradníci – Ing. Jana Murová, Mgr.
Andrea Černá, přísedící za odborného poradce – Ing. Robert Polách

15/6/105 schválilo
komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce rozvodu na úpravně
pitné vody Město Albrechtice“, (dne 8.4.2015 v 13.30 hodin) ve složení p.Zdeněk Břicháček,
p.Miluše Kaletová, p.Karel Gančarčík, náhradník – Bc. Vladislav Hlaváček.

........................................................
Luděk V O L E K
starosta

2

