Mimořádné jednání rady města č. 02
ze dne 08. 06. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně
Nové věci k projednání
M2/1 RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace
z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen Dodatek) uzavřený mezi
Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, jako poskytovatelem a
Městem Horšovský Týn jako příjemcem na projekt s názvem: „Prodloužení nové
komunikace v průmyslové zóně“. Předmětem Dodatku je změna projektu spočívající ve
změně termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím
související změna čl. III. Smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku. Vyřizuje KS.
Pro účely RM vyřadit z usnesení.
M2/2 RM vzala na vědomí Protokol o posouzení kvalifikace a Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu II.
kategorie na stavební práce dle Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad pod názvem
"REKONSTRUKCE ULICE PIONÝRŮ V HORŠOVSKÉM TÝN". Výzva k podání nabídky
byla zástupcem zadavatele - Města Horšovský Týn společností DOMOZA projekt s.r.o.
zaslána 5 zájemcům. Nabídku ve stanovené lhůtě předložili čtyři uchazeči. Protokol i Zpráva
tvoří přílohu č.1 a č.2 tohoto usnesení.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem "REKONSTRUKCE ULICE PIONÝRŮ V HORŠOVSKÉM
TÝNĚ“ a přiděluje tuto veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči Silnice Horšovský Týn
a.s., IČO: 453 59 164, se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, který předložil
tuto nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 1 810 000,-Kč bez DPH, cena vč. 21 % DPH činí
2 190 100,- Kč. Zakázka bude hrazena z kapitoly rozpočtu města Skupina 2 – Průmyslová a
ostatní odvětví hospodářství; Doprava - položka 6.
RM schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem (viz příloha č. 3 tohoto usnesení). Řeší
odbor kancelář starosty, pro účely RM vyřadit z usnesení
M2/3 RM vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Horšovský Týn, okres
Domažlice, příspěvkové organizace o vyhlášení dvou dnů volna a to ve dne 29. a 30. června
2015. Důvodem, který vedl ředitele k tomuto kroku jsou časté žádosti rodičů o uvolnění žáků
z důvodů rodinných dovolených a součinnost s Mateřskou školou. Pro účely RM vyřadit z
usnesení.
Hlasování o výše uvedeném bodu programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky.

4) Závěr
1. Rada města skončila v 15,30 hod.
2. Zápis zpracoval, za vyřízení písemností a evidenci příloh, pokud není uvedeno jinak
odpovídá tajemník.
….................................
Václav Mothejzík
starosta v.r.

….. …..............................
David Škopek
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 upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

