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Zápis z 20. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.7.2015
Korespondenční jednání Rady města bylo zahájeno odesláním emailu dne 27.7.2015 v 14:00
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, Jaroslav Chmelař,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Poptávkové řízení pro PO s názvem "Stavební úpravy školní kuchyně"

1. Poptávkové řízení pro PO s názvem "Stavební úpravy školní kuchyně"
Členům Rady města byl zaslán emailem dne 27.7.2015 ve 14:00 hodin návrh Výzvy k podání
nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy školní kuchyně“
(dále jen "Výzva") včetně kompletní zadávací dokumentace, a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
(vše přílohou originálu zápisu) společně s návrhem usnesení:.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy školní kuchyně“ (dále jen "Výzva"), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž
zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní
75, 541 01 Trutnov
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad
Úpou
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede dne 7.8.2015 v 10,00 hodin otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Jiřího Rajsnera a
jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Ing. Jaroslava Chmelaře a Ing. Ivanu
Balcarovou.
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Email (viz příloha zápisu) byl doplněn komentářem tajemnice o potřebě rychlého schválení
emailovou formou, a to s ohledem na blížící se konec prázdnin, kdy je třeba stavební úpravy
dokončit nejpozději do 26.8.2015 tak, aby se stihla ještě kuchyň vymalovat a připravit na
běžný provoz od 1.9.2015 a dále na sloučení stravovacích provozů DPS a školní jídelny k
1.10.2015, a proto byla opět iniciována potřeba rychlého korespondenčního jednání rady.
Jednotliví členové rady na návrh usnesení reagovali takto:
Ing. Špetla - souhlas s usnesením emailem dne 27.7.2015 v 14:22 hodin (viz příloha),
Ing. Chmelař - souhlas s usnesením emailem dne 27.7.2015 v 16:52 hodin (viz příloha),
Mgr. Týfa - souhlas s usnesením emailem dne 27.7.2015 v 17:46 hodin (viz příloha),
Mgr. Hynek - souhlas s usnesením emailem dne 27.7.2015 v 19:42 hodin (viz příloha).
Na základě odpovědí jednotlivých členů rady byl přijat návrh usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy školní kuchyně“ (dále jen "Výzva"), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž
zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)
výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní
75, 541 01 Trutnov
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad
Úpou
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede dne 7.8.2015 v 10,00 hodin otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Jiřího Rajsnera a
jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Ing. Jaroslava Chmelaře a Ing. Ivanu
Balcarovou.
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/241/20/2015 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 27.7.2015 v 19:42 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 12.8.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 28.7.2015.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 20. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 27.7.2015.

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

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta měst
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Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 27.07.2015
USNESENÍ č. RM/241/20/2015
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy školní kuchyně“ (dále jen "Výzva"), a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014 ), jejímž
zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b)

výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352, se sídlem Zahradní 75,
541 01 Trutnov
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, 541 01 Trutnov
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede dne 7.8.2015 v 10,00 hodin otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek, a to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Jiřího Rajsnera a
jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Ing. Jaroslava Chmelaře a Ing. Ivanu
Balcarovou.
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