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Zápis z 19. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.7.2015
Korespondenční jednání Rady města bylo zahájeno odesláním emailu dne 23.7.2015 v 15:28
hodin z kanceláře tajemnice MěÚ všem členům rady a v kopii řediteli ZŠ Mgr. Hainišovi.
Zúčastnili se korespondenčního jednání rady: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci "Nákup
zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou"

1. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou"
Členům Rady města byl zaslán emailem dne 23.7.2015 v 15:28 hodin Protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek na akci "Nákup zařízení do školní kuchyně
ve Svobodě nad Úpou" (viz říloha originálu zápisu), kdy zadavatelem této veřejné zakázky je
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Hodnotící komise doporučila radě schválit nabídku vítězného uchazeče tohoto poptávkového
řízení, a to od společnosti Zich a spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se sídlem Na Štěpníku 32,
503 04 Černožice nad Labem, která nabídla cenu ve výši 284.200,-Kč bez DPH
(tj. 343.882,-Kč včetně DPH). Předpokládaná cena dle Výzvy činila 356.000,-Kč bez DPH
(s DPH 430.760,-Kč), v rozpočtovém opatření bylo vyčleněno pro příspěvkovou organizaci
400.000,-Kč, takže tímto výběrovým řízením došlo k úspoře 56.000,-Kč.
Členům rady byl zaslán návrh usnesení v rámci této mimořádné korespondenční rady v tomto
znění:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele na nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou, a to společnost
Zich a spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem na
základě doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší cenu za dodávku zařízení ve výši
284.200 Kč bez DPH (tj. 343.882,-Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele podpisem kupní
smlouvy.
Email (viz příloha zápisu) byl doplněn komentářem tajemnice o potřebě rychlého schválení
emailovou formou, a to s ohledem na dlouhé dodací lhůty při nákupu potřebných zařízení.
Aby mohly být sloučeny stravovací provozy DPS a školní jídelny k 1.10.2015, je nutné co
možná nejrychleji podepsat kupní smlouvu na dodávku vybraných zařízení do školní
kuchyně, a proto byla iniciována potřeba rychlého korespondenčního jednání rady.
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Jednotliví členové rady na návrh usnesení reagovali takto:
Ing. Špetla - souhlas s usnesením emailem dne 23.7.2015 v 15:29 hodin (viz příloha),
Mgr. Týfa - souhlas s usnesením emailem dne 23.7.2015 v 15:37 hodin (viz příloha),
Ing. Chmelař - souhlas s usnesením emailem dne 23.7.2015 v 15:43 hodin (viz příloha),
Mgr. Hynek - souhlas s usnesením emailem dne 23.7.2015 v 15:46 hodin (viz příloha),
Ing. Jiránek – souhlas s usnesením emailem dne 24.7.2015 v 7:41 (viz příloha).
Na základě odpovědí jednotlivých členů rady byl přijat návrh usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele na nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou, a to společnost
Zich a spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem
na základě doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší cenu za dodávku zařízení ve
výši 284.200,-Kč bez DPH (tj. 343.882,-Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele podpisem kupní
smlouvy.
pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/240/19/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 24.7.2015 ve 07:41 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 12.8.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
24.7.2015. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení ze 19. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 23.7.2015.

……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta měst

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.07.2015
USNESENÍ č. RM/240/19/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele na nákup zařízení do školní kuchyně ve Svobodě nad Úpou, a to společnost Zich a
spol., s.r.o., IČ 252 67 027, se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem na základě
doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší cenu za dodávku zařízení ve výši 284.200,-Kč
bez DPH (tj. 343.882,-Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele podpisem kupní smlouvy.
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