116. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 10. 09. 2018

Usnesení ze 116. schůze Rady města Rychvald, dne 10. 09. 2018
Kontrola usnesení
116/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Služební cesta (Praha)
116/2. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a dle Zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu
schvaluje
starostce města, paní Mgr. Šárce Kapkové, služební cestu do Prahy a zpět ve dnech
17. 9. – 18. 9. 2018 na vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže „Komunální projekt roku
2018, který se bude konat v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu
České republiky.
SC bude vykonána služebním vozidlem RZ 7T5 3424.

Služební cesty na měsíc říjen 2018
116/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a dle Zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu
schvaluje
1 . starostce města Mgr. Šárce Kapkové jednodenní služební cesty v měsíci
říjnu 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
2 . místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v
měsíci říjnu 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1 9323.
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Mimořádné přidělení bytu v Rychvaldě
116/4. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění a schválené Směrnice města
Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald
rozhodla
nevyhovět žádosti paní Lucie Boršošové ze dne 15. 8. 2018 o mimořádné přidělení
bytu

Opětovná žádost o mimořádné přidělení bytu
116/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a schválené Směrnice města
Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald
rozhodla
nevyhovět žádosti paní Yvettě Fabiánové z dne 31. 8. 2018 o mimořádné přidělení
bytu

Zadávací řízení zakázky malého rozsahu na službu „Projektová
dokumentace – Komunikace pro pěší podél ul. Orlovské v Rychvaldě“
116/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu ze
dne 22. 8. 2018
b) r o z h o d l a
1. Zrušit zadávací řízení ze dne 8. 8. 2018 na službu „Projektová
dokumentace – Komunikace pro pěší podél ul. Orlovské v Rychvaldě“
2. Zahájit zadávací řízení na službu „Projektová dokumentace – Komunikace
pro pěší podél ul. Orlovské v Rychvaldě“ dle pravidel směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města
Rychvaldu nad 300 tisíc Kč
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Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018
116/7. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018 dle přílohy č. 1

Zahájení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě
116/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu v podmínkách města Rychvald
a) r o z h o d l a
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě“
b) s c h v a l u j e
seznam navržených uchazečů veřejné zakázky k oslovení pro podání nabídky a
prokázání kvalifikace
c) j m e n u j e
komisi
1) pro otevírání obálek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Jana Dostálová
náhradník: Vladimíra Skupníková
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Regina Ondrušková
2) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Vítězslav Uhlík
náhradník: Mgr. Jan Skřížala
člen: René Budník
náhradník: Štefan Farkas
člen: Mgr. Martina Jaglařová
náhradník: Ing. Ladislav Sitko
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Jana Dostálová

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zateplení bytových domů Rychvald –
2. etapa“
116/9. Rada města
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dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Zateplení bytových domů Rychvald – 2. etapa“ se zhotovitelem stavby ADMAR STAVBY, s.r.o., kterým se mění článek I Předmět smlouvy a článek III Cena díla a
platební podmínky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zateplení bytových domů na ul.
Mírová Rychvald II“
116/10. Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Zateplení bytových domů na ul. Mírová Rychvald II“ se zhotovitelem TIMO
Profistavby s.r.o., kterým se mění článek I. Předmět smlouvy, a článek III. Cena díla a
platební podmínky

…………………………………………
Mgr. Šárka Kapková
starostka

…………………………………………….
Tomáš Gulčík
místostarosta
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