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Zápis z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.6.2016
Korespondenční jednání Rady města bylo zahájeno odesláním emailu dne 23.6.2015 v 06:42
hodin z kanceláře tajemnice MěÚ všem členům rady.
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.

Otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na VZ malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu „Hasičská
zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou“ v rámci předpokládané výzvy
IROP 2014-2020

1. Otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na VZ malého rozsahu na
služby s názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu „Hasičská zbrojnice
na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou“ v rámci předpokládané výzvy IROP 20142020
Předmětem mimořádného jednání korespondenční rady bylo otevření obálek s nabídkami na
výše uvedenou zakázku v zalepených obálkách a výběr nejhodnější nabídky. Členům Rady
města byly zaslány emailem dne 23.6.2016 v 06:42 hodin následující informace z nabídek.
Nabídky podali následující uchazeči:
č. 1 - Centrum evropského projektování a.s., IČ 275 29 576 - nabídková cena 105.000,-Kč bez
DPH (s DPH 127.050,-Kč)
č. 2 - DRAG s.r.o., IČ 015 58 081 - nabídková cena 104.080,-Kč bez DPH
(s DPH 125.937,-Kč)
č. 3 - D A B O N A s.r.o., IČ 648 26 996 - nabídková cena 135.000,-bez DP
(s DPH 163.350,-Kč)
Předpokládaná cena dle Výzvy činila do 150.000,-Kč bez DPH a základním hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Celková nabídková cena obsahuje dílčí nabídkové
ceny na jednotlivé etapy činnosti v rámci projektového managementu:
- příprava a kompletace žádosti
- zpracování studie proveditelnosti
- příprava podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- administrace projektu (monitorovací zprávy včetně závěrečných, ŽoP atd.
Členům rady byl zaslán návrh usnesení v rámci této mimořádné korespondenční rady v tomto
znění:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr uchazeče na zpracování žádosti o dotaci a na administraci projektu s názvem "Hasičská
zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou v rámci předpokládané výzvy IROP
2014 - 2020", a to společnost DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634,
541 01 Trutnov na základě podané nejnižší cenové nabídky za služby ve výši 104.080,-Kč bez
DPH (tj. ve výši 125.937,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o
dílo.
Email (viz příloha zápisu) byl doplněn komentářem tajemnice o potřebě rychlého schválení
emailovou formou, a to s ohledem na již vyhlášenou 36. Výzvu IROP, kdy příjem žádostí
bude zahájen 1.7.2016.
Jednotliví členové rady na návrh usnesení reagovali takto:
Ing. Chmelař - souhlas s usnesením ústně osobně v kanceláři tajemnice dne 23.6.2016
v 7,00 hodin,
Ing. Špetla - souhlas s usnesením emailem tajemnice dne 23.6.2016 v 6,45 hodin (viz příloha),
Mgr. Hynek - souhlas s usnesením emailem dne 23.6.2016 v 7,01 hodin (viz příloha),
Ing. Jiránek - souhlas s usnesením emailem dne 23.6.2016 v 7:34 hodin (viz příloha),
Mgr. Týfa - souhlas s usnesením emailem dne 23.6.2016 v 7:51 hodin (viz příloha),
Na základě odpovědí jednotlivých členů rady byl přijat návrh usnesení takto:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr uchazeče na zpracování žádosti o dotaci a na administraci projektu s názvem "Hasičská
zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou v rámci 36. Výzvy IROP 2014 - 2020,
a to společnost DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov na
základě podané nejnižší cenové nabídky ve výši 104.080,-Kč bez DPH (tj. ve výši
125.937,-včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/507/42/2016 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 23.6.2016 v 7:51 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 29.6.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 23.6.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 23.6.2016.

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

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

2

Výpis usnesení z 42. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 23.6.2015
USNESENÍ č. RM/507/42/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr uchazeče na zpracování žádosti o dotaci a na administraci projektu s názvem "Hasičská
zbrojnice na p.p.č. 52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou v rámci 36. Výzvy IROP 2014 - 2020, a to
společnost DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov na základě podané
nejnižší cenové nabídky ve výši 104.080,-Kč bez DPH (tj. ve výši 125.937,-včetně DPH) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
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