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Sp. značka: SVO/1925/2021/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 50. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.05.2021
Korespondenční jednání Rady města bylo zahájeno emailem tajemnice MěÚ dne 21.5.2021 v 08:22
hodin.
Zúčastnění: členové RM – Mgr. PETR TÝFA, Ing. HELMUT RUSE, Ing. JAROSLAV
CHMELAŘ, PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Poptávkové řízení na dodávku elektroinstalačních prací pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“ v rámci projektu Inovace IT učebny
financovaného z IROP

2.

Poptávkové řízení na dodávku nábytku pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou – dodávka nábytku“ v rámci projektu Inovace IT učebny financovaného z IROP

3.

Poptávkové řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT
učebny financovaného z IROP.

Předmětem jednání mimořádné rady jsou tři body:
1)Poptávkové řízení na dodávku elektroinstalačních prací pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou – elektroinstalace“ v rámci projektu Inovace IT učebny financovaného z IROP
2)Poptávkové řízení na dodávku nábytku pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka nábytku“ v rámci projektu Inovace IT učebny financovaného z IROP
3)Poptávkové řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT učebny financovaného
z IROP
Kompletní zadávací dokumentace byla všem radním zaslána emailem ve čtvrtek 20.5.2021 ve
14:20 hodin (kompletní zadávací dokumentace je na CD disku přílohou originálu zápisu).
Zadávací dokumentaci pro školu zpracovala na základě Smlouvy o zastoupení zadavatele
společnost Procurio, s.r.o. (smlouva viz příloha originálu zápisu).
Důvodem zařazení bodů na mimořádné jednání rady je časový tlak na vypsání veřejných zakázek
tak, aby mohly být realizovány o prázdninách.
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K jednotlivým bodům byly radním zaslány průvodky, ve kterých jsou uvedeny návrhy usnesení.
Tajemnice požádala radní o připomínky a návrhy do diskuse.
Nikdo z radních neměl k zadávací dokumentaci připomínky a členové rady hlasovali emailem:
Ing. Helmut Ruse - email 21.5.2021, čas 08:57 - ke všem třem návrhům usnesení hlasoval PRO
Mgr. Petr Týfa - email 21.5.2021, čas 10:10 - ke všem třem návrhům usnesení hlasoval PRO
Tomáš Hovard - email 21.5.2021, čas 10:16 - ke všem třem návrhům usnesení hlasoval PRO
Petr Horáček - email 21.5.2021, čas 10:18 - ke všem třem návrhům usnesení hlasoval PRO
Ing. Jaroslav Chmelař - email 21.5.2021, čas 12:47 - ke všem třem návrhům usnesení hlasoval PRO
Všechna tři následující usnesení byla tedy přijata.

1. Poptávkové řízení na dodávku elektroinstalačních prací pro akci s názvem „ZŠ a
MŠ Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“ v rámci projektu Inovace IT učebny
financovaného z IROP
Návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
elektroinstalace“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku elektroinstalačních prací
pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“, jejímž
zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Výkaz výměr technická specifikace
- Příloha č. 2_ Závazný návrh Smlouvy o dílo
c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- Lukáš Zadina, IČ 86694332, se sídlem Pod Černým vrchem 225, 542 26 Horní
Maršov
- Pavel Čekaňák IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám. 74, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Epro Trunov s.r.o. IČ 27506312, se sídlem Horská 940, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
11. 6. 2021 od 9,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku
(ředitele ZŠ) a pana Jiřího Rajsnera (stavebního technika).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

USNESENÍ č. RM/657/50/2021 bylo přijato.
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zdržel se – 0

2. Poptávkové řízení na dodávku nábytku pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou – dodávka nábytku“ v rámci projektu Inovace IT učebny financovaného z IROP
Návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka nábytku“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b)

c)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku nábytku pro akci s názvem
„ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka nábytku“, jejímž zadavatelem je
příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, včetně
příloh:
- Příloha č. 1_Kupní smlouva
- Příloha č. 2_Technická specifikace
výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- RIKO spol. s.r.o., IČ 25933922, se sídlem Dlouhá 643, Horní Staré Město, 541 02
Trutnov
- Truhlářství Klouček Jaroslav, IČ 73981516, se sídlem J. W. Mezerové 456, 542 32,
Úpice
- Albert Teichman, IČ 60907860, se sídlem Velké Svatoňovice 296, 542 35 Velké
Svatoňovice

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
11. 6. 2021 od 9,30 hodin, a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku
(ředitele ZŠ) a Mgr. Jana Švába (zástupce ředitele).
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/658/50/2021 bylo přijato.

3. Poptávkové řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT
učebny financovaného z IROP.
Návrh usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
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b)

c)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení
pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace (3 a) Technická specifikace – položkový
rozpočet, 3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor)
výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom s.r.o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov
- DLNK s.r.o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347, 541 01 Trutnov

jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
11. 6. 2021 od 10,00 hodin, a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ), Ing. Michala
Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technika).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/659/50/2021 bylo přijato.

Mimořádná korespondenční schůze Rady města byla ukončena dne 21.5.2021 v 12,47 hodin.
Další pravidelná schůze rady se bude konat v pondělí 31.5.2021 od 16,00 hodin. Zápis byl
dokončen dne 24.5.2021. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 50. schůze Rady města
Svobody nad Úpou, konané dne 21.5.2021.

………………………………….
Ing. Helmut Ruse – místostarosta města

……………………………………
Mgr. Petr Týfa – starosta města

4

Výpis usnesení z 50. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 21.05.2021
USNESENÍ č. RM/657/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
11. 6. 2021 od 9,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku
(ředitele ZŠ) a pana Jiřího Rajsnera (stavebního technika).
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
elektroinstalace“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku elektroinstalačních prací
pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“, jejímž
zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Výkaz výměr technická specifikace
- Příloha č. 2_ Závazný návrh Smlouvy o dílo
c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- Lukáš Zadina, IČ 86694332, se sídlem Pod Černým vrchem 225, 542 26 Horní
Maršov
- Pavel Čekaňák IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám. 74, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Epro Trunov s.r.o. IČ 27506312, se sídlem Horská 940, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov

USNESENÍ č. RM/658/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
d)
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
11. 6. 2021 od 9,30 hodin, a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku
(ředitele ZŠ) a Mgr. Jana Švába (zástupce ředitele).
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka nábytku“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
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b)

znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku nábytku pro akci s
názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka nábytku“, jejímž zadavatelem je
příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, včetně
příloh:
- Příloha č. 1_Kupní smlouva
- Příloha č. 2_Technická specifikace

c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- RIKO spol. s.r.o., IČ 25933922, se sídlem Dlouhá 643, Horní Staré Město, 541 02
Trutnov
- Truhlářství Klouček Jaroslav, IČ 73981516, se sídlem J. W. Mezerové 456, 542 32,
Úpice
- Albert Teichman, IČ 60907860, se sídlem Velké Svatoňovice 296, 542 35 Velké
Svatoňovice

USNESENÍ č. RM/659/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne
d)
11. 6. 2021 od 10,00 hodin, a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ), Ing. Michala
Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technika).
schvaluje
a)
kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného
zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b)
znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení
pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“
financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace (3 a) Technická specifikace – položkový
rozpočet, 3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor)
c)

výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom s.r.o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01
Trutnov
- DLNK s.r.o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347, 541 01 Trutnov
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