Výpis usnesení
ze zasedání rady města 91/2014
ze dne 2. 6. 2014
931/2014

Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny
v ZŠ Slušovice“
Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z výběrového řízení
Rada města Slušovice v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb.
rozhodla o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
ELGAS ZLÍN, s.r.o., a PETAS Petřík s.r.o., z důvodu nesplnění kvalifikace
dle požadavků zadavatele.

932/2014

Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny
v ZŠ Slušovice“
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
Rada města Slušovice na základě hodnocení hodnotící komise rozhodla o
výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce
plynové kotelny v ZŠ Slušovice“ takto :
Pořadí č. 1
Obchodní firma: Kamil Elšík - 1 342 269,94,- Kč
Pořadí č. 2
Obchodní firma: Richard Chrastina - 1 427 968,- Kč
Rada Města Slušovice pověřuje starostu města Ing. Petra Hradeckého
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Kamil Elšík v souladu
s nabídkou uchazeče.

933/2014

Dotace od Zlínského kraje pro SDH v roce 2015
Rada města schválila žádost Města Slušovice o dotaci na rok 2015 k zajištění
pohotovosti družstva jednotky kategorie JPO II za podmínek uvedených výzvě
HZS ZK ze dne 19. 5. 2014.

934/2014

Žádost o finanční příspěvek – nezisková organizace Čmeláček
Rada projednala žádost neziskové organizace Čmeláček – Klub rodičů a přátel
dětí z Paskova o finanční příspěvek. Rada města zamítla žádost z důvodu
poskytování finanční podpory pouze neziskovým organizacím, které se starají
o občany města.

935/2014

Použití znaku města
Rada města schválila použití znaku města pro účely výroby obalu čokolády
s fotografiemi města firmou Carla spol. s.r.o., Dvůr králové nad Labem.

936/2014

Schválení pronájmu části pozemku p. č. 1652
Rada města schválila pronájem části pozemku p. č. 1652.

937/2014

Podmínky dohody o splácení dluhu – firma Graddo, a.s. Praha
Rada města schválila dohodu o splácení dluhu firmy Graddo, a.s. Praha.

938/2014

Prominutí pronájmu sokolovny
Rada města schválila prominutí pronájmu sokolovny při konání akcí:
- Základní škola Slušovice - 12. 6. 2014 - divadlo
- Základní škola Slušovice - 26. 6. 2014 – loučení s deváťáky
- Ochotnický divadelní spolek Slušovice – 15. 6. 2014 - divadelní představení.

939/2014

Petice na vybudování chodníku v ul. Vítězství
Rada vzala na vědomí petici pro podporu vybudování chodníku v ul. Vítězství
a pověřuje starostu zasláním vysvětlující odpovědi a dalším jednáním s majiteli
pozemku, bez jehož vykoupení nelze chodník realizovat.

940/2014

Výběrové řízení na opravu chodníků
Rada města schválila dodavatelem akce „Oprava chodníků v ulicích Zahradní,
Družstevní, Na Výpusti, Cirón, Školní a na sídlišti Padělky“ firmu Antonín
Pavelka, Všemina, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 777 017 Kč
bez DPH.

941/2014

Smlouva na vypracování studie na akci „Rekonstrukce náměstí, sokolské
zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem“
Rada města schválila smlouvu na vypracování studie „Rekonstrukce náměstí,
sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem“ s firmou UPOSS s.r.o.
Luhačovice.

942/2014

Doporučení rady k projednávaným záležitostem na jednání zastupitelstva
města
Rada města projednala záležitosti, které budou předloženy ke schválení na
zastupitelstvu dne 16. 6. 2014.

