Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

33.
ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí,
konané dne

19. září 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Přijatá usnesení :
1.33.2016/RM
Rada města
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 7.000,- Kč Základní školou a Mateřskou školou
Žimrovice od Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s., se sídlem Meleček 91, 747 41 Žimrovice, IČ
266 66 693, na základě darovací smlouvy. Přijatý finanční dar bude použit na realizaci
projektu školy "Za vlády Karla IV. - 700. výročí".
Z : místostarosta
2.33.2016/RM
Rada města
schválila
v souvislosti se změnou platových tarifů provedenou nařízením vlády č. 273/2016 Sb.
platové výměry ředitelky Mateřské školy Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace,
okres Opava, příspěvkové organizace, ředitele Základní školy a Mateřské školy
Žimrovice, a ředitelky Základní školy Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvkové
organizace, dle předloženého a v podkladech pro 33. RM založeného materiálu.
Z : místostarosta
3.33.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce "Oprava místní komunikace Jakubčovice".
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Oprava místní komunikace Jakubčovice" na základě doporučení
komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BERKASTAV s.r.o., Bruntál,
IČ:02657392.
Nabídka uchazeče BERKASTAV s.r.o., Bruntál, IČ:02657392 byla podána v souladu se
zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Cena 2 173 002,34 Kč
bez DPH.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností BERKASTAV s.r.o.,
Bruntál, IČ:02657392.
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a společností BERKASTAV s.r.o.,
Bruntál, IČ:02657392.
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic

4.33.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřejné zakázce "Dodání a instalace aktivního 3D systému ke stávající
technologii DCI"
b) rozhodla
ve veřejné zakázce "Dodání a instalace aktivního 3D systému ke stávající technologii
DCI" na základě doporučení komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Josef
Haškovec
Nabídka uchazeče Josef Haškovec v ceně 411 000,- Kč včetně DPH byla podána v souladu
se zadávacími podmínkami a byla vyhodnocena dle zadávacích podmínek jako
nejvýhodnější.
c) vzala na vědomí
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Josef Haškovec
d) schválila
smlouvu o dílo mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Josef Haškovec
e) zplnomocnila
starostu města k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
5.33.2016/RM
Rada města
a) vzala na vědomí
rozpočtové opatření v hodnotě 300 000,- Kč a v hodnotě 411 000,- Kč.
b) doporučila
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření podle části a) tohoto usnesení.
Z : vedoucí odboru majetku a investic
Zpracovala: 21.9.2016
Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu , v.r.
Ověři : Jan Horák, v.r.
Mgr. Patrik Orlík, v.r. , místostarosta města
Josef Vícha, v.r. , starosta města

Poznámka: Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních
údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.

