Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

12.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

27.07.2015
v společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Kontrola usnesení :
a) Trvá plnění usnesení č:
1.10.2015/RM , 1.12.2015/RM , 10.11.2015/RM , 11.11.2015/RM , 12.10.2015/RM ,
12.11.2015/RM , 13.11.2015/RM , 14.11.2015/RM , 15.11.2015/RM , 2.10.2015/RM ,
25.11.2015/RM , 30.10.2015/RM , 32.10.2015/RM , 34.10.2015/RM , 45.8.2015/RM ,
5.11.2015/RM , 7.10.2015/RM , 8.10.2015/RM , 8.11.2015/RM , 9.11.2015/RM ,
b) Splněná usnesení č:
13.10.2015/RM , 26.10.2015/RM , 27.10.2015/RM ,

Přijatá usnesení :
1.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce promítací
kabiny městského kina Hradec nad Moravicí dle standardu DCI".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce na dodávku "Rekonstrukce promítací kabiny městského kina Hradec nad
Moravicí dle standardu DCI" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Josef Haškovec,
KINO-ELEKTRO-SLUŽBY, Na Jivinách 468/6,161 00 Praha 6, IČ:15916782.
Nabídka uchazeče Josefa Haškovce, KINO-ELEKTRO-SLUŽBY, Na Jivinách 468/6,161 00
Praha 6, IČ: 15916782 byla podána v souladu se zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
c) rozhodla
o pořadí nabídek v souladu se závěrem hodnotící komise takto:
1. Josef Haškovec, KINO-ELEKTRO-SLUŽBY, Na Jivinách 468/6,161 00 Praha 6,IČ:
15916782.
2. AV Media, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha,IČ: 48108375.
d) uložila
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu s nejvhodnějším uchazečem veřejné zakázky
Josefem Haškovcem, KINO-ELEKTRO-SLUŽBY, Na Jivinách 468/6, 161 00 Praha 6,IČ:
15916782.
Z : ved. KT
T : 17.08.2015

2.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
informaci o průběhu podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávku, dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění "Zvýšení úrovně služeb elektronické
veřejné správy v městě Hradec nad Moravicí".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce na dodávku "Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy v městě
Hradec nad Moravicí" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Uneco optima s.r.o., 28. října
286/10, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28620810.
Nabídka uchazeče Uneco optima s.r.o., 28. října 286/10, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
28620810 byla podána v souladu se zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
c) rozhodla
o pořadí nabídek v souladu se závěrem hodnotící komise takto:
1. Uneco optima s.r.o., 28. října 286/10, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28620810
2. Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, IČ: 27714357.
d) uložila
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu s nejvýhodnějším uchazečem veřejné zakázky Uneco optima s.r.o., 28. října 286/10, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28620810.
Z : ved. KT
T : 17.08.2015

3.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci o možnostech pomoci dětem a lidem s autismem prostřednictvím spol. For Help formou zakoupení balíčku v hodnotě 799,- Kč (na výběr ze tří druhů balíčků).
b) schválila
Finanční dar ve výši 799,- Kč + 89,- Kč poštovné PPL pro společnost For Help (3. balíček) na
pomoc dětem a lidem s autismem.
Z : místostarosta
T:0

4.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informaci Svazu měst a obcí o možnosti proškolení min. 12 zastupitelů bezplatně (termín
přihlášení 29.7.2015):

Obsah semináře:
V prvním bloku se zastupitelé seznámí se systémem veřejné správy v ČR, s úkoly, které v
rámci své funkce plní a s tématem komunikace. Pro druhý blok je možné volit z následující
nabídky témat (z časového hlediska jsou možná nejvýše 2 témata)

1. Zastupitel jako manažer: řízení obce z hlediska časových úkolů, řízení zastupitelstva, rady,
komisí, systém v práci manažera, vlastnosti zastupitele jako manažera;
2. Zastupitel jako vyjednavač a reprezentace: vyjednávání s cílovými skupinami, propagace
obce, zastupování obce při společenských příležitostech;
3. Zastupitel jako hospodář: finance: rozpočet obce – navrhování, schvalování, plnění,
kontrola, prevence zadluženosti obce;
4. Zastupitel jako hospodář: majetek: hospodaření s majetkem dle zákona o obcích, obecní
majetek zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek.
5. Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce: strategický plán, strategické
dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán;
6. Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman: legislativní nástroje obce, práva občanů a
možnosti jejich obhajoby, práva zastupitelů apod.
Z : ved. KT
T:0

5.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1032 v kú Domoradovice (opakovaná žádost).
Z : ved. OMVV
T:0

6.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Návrh postupu při podávání a schvalování dotací dle přílohy.
Z : místostarosta
T:0

7.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o stavu příjmové stránky rozpočtu města.
Z : ved. OFI
T:0

8.12.2015/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
Informace o osázení městského pozemku zelení a o nevyhovující dopravní situaci z důvodu
špatného výhledu pří výjezdu automobilů a o probíhajícím šetření v této věci.
Z : ved. OMVV
T:0

Zpracovala :
Ing. Hana Vaculová, v.r.
Ověřil :
Richard Vacula , v.r.
Roman Celta, v.r.
místostarosta města
Josef Vícha, v.r.
starosta města

