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DS č. 4rfajux

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Postřižín
ze dne 12. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Postřižín:
2/1 - schvaluje ověřovateli zápisu pana Mgr. Karla Krykorku a paní Renatu Majerovou.
2/2 - schvaluje zapisovatelem paní Olgu Hrdličkovou.
2/3 - schvaluje navržený program včetně změn.
2/4 –
I.
zřizuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 23 odst. 1) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dnem 12. 2. 2014 příspěvkovou organizaci s
názvem Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace.
II.
schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu příspěvkové
organizace Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace, ve znění předloženém na dnešní
zasedání starostkou obce.
III.
ukládá starostce obce zajistit v- souladu s platnými právními předpisy:
a. podání žádosti Českému statistickému úřadu o přidělení IČ pro novou příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Postřižín, příspěvková organizace
b. vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku Mateřské školy Postřižín, příspěvkové organizace
c. podání žádosti o zařazení Mateřské školy Postřižín, příspěvkové organizace, a jejích
jednotlivých součástí do školského rejstříku (rejstříku škol a školských zařízení)
d. poté, co bude jmenován ředitel/ředitelka příspěvkové organizace, požádat o zápis Mateřské
školy Postřižín, příspěvkové organizace, v Obchodním rejstříku
e. činění dalších úkonů souvisejících se vznikem Mateřské školy Postřižín, příspěvkové organizace
a vytvoření podmínek pro plnění jejího předmětu činnosti
2/5 – bere na vědomí: informaci starostky obce o záměru pověřit řízením Mateřské školy Postřižín, příspěvkové
organizace, do doby jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace na základě obcí vyhlášeného
konkursního řízení pana Mgr. Karla Krykorku, bytem Krajní 168, Postřižín

2/6 - projednalo znění Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku „Mateřská škola Postřižín“, a na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky – jako nejvhodnější nabídku vybralo zastupitelstvo nabídku uchazeče
TUAX s.r.o, se sídlem Křižíkova 148/34, 18600 Praha 8, s nabídkovou cenou 12.948.631 Kč bez DPH.

2/7 –
I.
schvaluje darovací smlouvu
II.
ukládá místostarostovi smlouvu podepsat.
2/8 – schvaluje vyhlášení výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce budovy č. ev.
103 (zázemí pro sportovce)“
2/9 – schvaluje vyhlášení výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Technický dozor investora na
výstavbu Mateřské školky v obci Postřižín“
2/10 – schvaluje nákup štěpkovače TR 70 v celkové ceně 70.180,- Kč a vibrační desky v ceně do
20.000,- Kč
2/11 I.
schvaluje dar knihovně Mladá Boleslav ve výši 2.500,- Kč
II.
ukládá starostce smlouvu podepsat.
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