Zápis

z jednání Rady města Napajedla č. 65
konaného dne 27. listopadu 2013

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá
usnesení.
Přítomni:
Omluven:
Ověřovatel:
Hosté:

Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer,
Ing. J. Toufar
F. Cívela
Z. Tilšer
Bc. J. Foltýn, Ing. M. Chrástová, S. Kozmíková

Program:
A) ÚVODNÍ ČÁST
1. Zahájení
2. Stanovení ověřovatele zápisu
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Schválení programu jednání
B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV
1. Zadání veřejné zakázky na akci s názvem „Zateplení objektu 1.základní školy
v Napajedlích“
2. Měření hluku při drcení betonu
3. Smlouvy o dílo na úpravu internetové prezentace města Napajedla
4. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností
jednotky sboru dobrovolných hasičů města, rozpočtové opatření č. 58/2013
5. Vyhodnocení výběrového řízení na nájem bytu č. 5 v domě č. p. 718
C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST
1. Různé
2. Závěr

A) ÚVODNÍ ČÁST
1.
Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a v 18:20 hodin jednání rady města
zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.
2.
Ověřovatelem zápisu byl určen Z. Tilšer.
3.
Zápis z jednání dne 6. listopadu 2013 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné
připomínky, je považován za schválený.
4.
Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změn.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se

0

2

B)

27.11.2013

PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

1.
Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce „Zateplení objektu 1. základní
školy v Napajedlích“ a
usnesením

č.

65/1305/2013

a) schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, na jejímž základě v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané
v otevřeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení objektu 1.
základní školy v Napajedlích“ dle přiložené přílohy č. 1
b) schvaluje
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem se společností POZIMOS, a.s. na provedení akce
„Zateplení objektu 1. základní školy v Napajedlích“ za cenu Kč 4.185.024,00 bez DPH a
bez rezervy v souladu s nabídkou uchazeče, dle přílohy č. 2; v případě, že by vítězná
společnost POZIMOS, a.s. odstoupila od podpisu Smlouvy o dílo na danou akci, bude dle §
82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., vyzván k uzavření Smlouvy o dílo v pořadí druhý uchazeč
společnost STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., za cenu Kč 4.250.118,00 bez DPH a bez
rezervy a v případě odstoupení v pořadí druhého uchazeče bude Smlouva o dílo uzavřena
v pořadí s třetím uchazečem společností TELKAS s.r.o. za cenu Kč 4.282.445,00 bez DPH
a bez rezervy
c) pověřuje
Ing. Irenu Brabcovou, starostku
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem se společností POZIMOS, a.s. na realizaci
akce „Zateplení objektu 1. základní školy v Napajedlích“ v souladu s nabídkou uchazeče;
v případě odstoupení vítězné společnosti POZIMOS, a.s. od podpisu Smlouvy o dílo bude
podepsána Smlouva o dílo v pořadí s druhým uchazečem a v případě odstoupení v pořadí
druhého uchazeče bude podepsána Smlouva o dílo v pořadí s třetím uchazečem
Termín: ihned po ukončení výběrového řízení
d) ukládá
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR
- zajistit zaslání podkladů na SFŽP nutných k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR na akci „Zateplení objektu 1. základní školy v Napajedlích“
Termín: do 31. prosince 2013
- zajistit realizaci akce „Zateplení objektu 1. základní školy v Napajedlích“
Termín: 30. září 2014
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
2.
Rada města Napajedla se seznámila s požadavkem "Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla"
na provedení měření hluku při drcení betonů v areálu technického dvora v ulici K Pahrbku a
usnesením

č.

65/1306/2013

a) schvaluje
zadání měření hluku při drcení betonu v areálu technického dvora v ulici K Pahrbku
b) schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/2013:
ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč 15.000,00 z běžné
rezervy do oddílu 37 – Ochrana životního prostředí na úhradu výdajů spojených s měřením
hluku při drcení betonu (ORJ 2640)
c) ukládá
Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu finančního odboru

27.11.2013
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- zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR
- zajistit měření hluku při drcení betonu prostřednictvím Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje
Termín: 20. prosince 2013
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
3.
Rada města Napajedla se seznámila s důvody pro revokaci svého usnesení č. 62/1259/2013
a návrhem smlouvy o dílo na úpravu internetové prezentace města a jeho 4 klonů s Romanem
Jarcovjákem – Rotate creative studio a
usnesením

č.

65/1307/2013

a) revokuje
své usnesení č. 62/1259/2013 z jednání dne 02.10.2013 týkajícího se dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na zhotovitele internetové prezentace města Napajedla s Dušanem Sviečkou
b) schvaluje
předloženou smlouvu o dílo s panem Romanem Jarcovjákem – Rotate creative studio, který
se v poptávkovém řízení na zhotovitele internetové prezentace města umístil na 2. místě,
za cenu Kč 40.000,00 bez 21 % DPH dle předloženého návrhu
c) pověřuje
Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města
podpisem smlouvy
Hlasování:
pro
6
proti

0

Termín: ihned
zdržel se
0

4.
Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
města a
usnesením

č.

65/1308/2013

a) schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/2252/2013/KH mezi Zlínským krajem jako poskytovatelem a městem Napajedla
jako příjemcem dotace na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Napajedla dle přílohy č. 1
b) schvaluje
využití účelové neinvestiční dotace – 50 % dotace na výdaje spojené se zásahem jednotky
a 50 % dotace na výdaje na věcné vybavení jednotky
c) schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/2013:
- v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 4 – transfery o částku Kč 75.000,00 z titulu
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
- ve výdajové části rozpočtu navýšení o částku Kč 75.000,00 v oddíle 55 – Požární ochrana
na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů města ORJ 3200
d) pověřuje
Ing. Irenu Brabcovou, starostku města
podpisem smlouvy

Termín: 30. listopadu 2013

e) ukládá
Petru Škopíkovi, veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů
- zajistit využití finančních prostředků z dotace dle podmínek smlouvy
Termín: 31. prosince 2013

27.11.2013
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Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního
- zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013
Hlasování:
pro
6
proti
0

Termín: 30. listopadu 2013
zdržel se
0

5.
Rada města Napajedla se seznámila s výsledky výběrového řízení na uzavření nájmu bytu č. 5
o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 718 ul. Jiráskova a
usnesením

č.

65/1309/2013

a) přiděluje
byt č. 5 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 718 ul. Jiráskova na dobu určitou 5 let od 01.12.2013,
nájemné se stanovuje dohodou ve výši 51,60 Kč/m2
b) ukládá
Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o.
- uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu
Termín: 29. listopadu 2013
Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR
- oznámit výsledky výběrové řízení zbývajícím uchazečům Termín: 5. prosince 2013
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST
2. Závěr
Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům.
Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:35 hodin ukončila.

Ing. Irena Brabcová v. r.
starostka

Zbyněk Ohnoutek v. r.
místostarosta

Zbyněk Tilšer v. r.
ověřovatel
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Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům
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Ing. Irena František
Brabcová Cívela

Zbyněk
Ohnoutek

Vysvětlivky:
A
pro přijetí navrhovaného usnesení
N
proti přijetí navrhovaného usnesení

0
/

Z
S

B

zdržel se
seznámení se

Ing. Pavel Zbyněk
Ratiborský Tilšer

nehlasoval
usnesení k bodu
se nepřijímalo
nepřítomen na RM
bere na vědomí

