Mimořádné jednání rady města č. 07
ze dne 11. 9. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M 7/1 RM projednala návrh smlouvy o dílo na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění, (dále jen „zákon“) pod názvem „Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Horšovský Týn“ s firmou Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava, IČO 26843935. Celková cena veřejné zakázky je 4.139.894,-Kč včetně DPH,
3.421.400,-Kč bez DPH, a DPH 718.494,-Kč. Cena díla po realizaci a ukončení implementace je
3.522.794,-Kč včetně DPH, tj. bez DPH 2.911.400,-Kč a DPH 611.394,-Kč. Technická podpora
v provozní části je vždy jednou ročně v částce odpovídající ceně technické podpory pro daný rok –
tj. 123.420,-Kč po dobu 5 let. RM souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Vyřizuje tajemnice. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M 7/2 RM projednala a schválila žádost ředitele Základní školy Horšovský Týn o úpravu rozpočtu
o částku 8.100,-Kč, která bude použita na úhradu výchovně vzdělávacího programu v rámci
primární prevence kriminality a drogové závislosti pro žáky 9. ročníků. RM postupuje tuto žádost
do ZM a doporučuje ZM schválit navýšení rozpočtu o částku 9.000,-Kč. Vyřizuje OFŠ. Pro účely
RM vyřadit z usnesení.
M 7/3 RM vypovídá smlouvu o výpůjčce na budovu Vrchlického č.p. 36, Horšovský Týn,
uzavřenou mezi Městem Horšovský Týn a Křesťanským centrem Horšovský Týn ze dne 15.7.2010.
Vyřizuje Bytes.
M 7/4 RM projednala dopravní situaci v ulici Polní v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi
na silnici I/26 v Horšovském Týně. Z důvodů vysokého nárůstu provozu i rychlosti vozidel v Polní
ulici RM ukládá Bytesu HT spol. s r.o. zajistit dočasně (po dobu stavby) instalaci 2 ks
zpomalovacích přejezdových prahů v Polní ulici. Vyřizuje Bytes, ODSH, starosta. Pro účely RM
vyřadit z usnesení.
M 7/5 RM projednala žádost o navýšení dotace na MFF JUNIORFEST 2015 na organizační
zajištění VIII. ročníku. RM po projednání navrhuje ZM schválit navýšení příspěvku na
100.000,- Kč. RM rovněž projednala návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Horšovský Týn
a “JUNIORFESTEM“ o poskytnutí této dotace a doporučuje ZM schválení této smlouvy. Vyřizuje
starosta, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Hlasování o výše uvedeném bodu programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.
4) Závěr
1. Rada města skončila v 14:00 hod.
2. Zápis zpracovala, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není uvedeno jinak odpovídá
tajemnice.
….................................
…..…..............................
Václav Mothejzík
David Škopek
starosta v.r.
místostarosta v.r.
Upozornění: V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů,
částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení Rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v pravené
verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně
osobních údajů).

