25. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 03. 06. 2019

Usnesení z 25. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 06. 2019
Kontrola usnesení
25/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby: Zemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č. 6785
v k.ú. Rychvald
25/2. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)revokuje
usnesení č. 18/7 ze dne 23. dubna 2019
b)rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby: Zemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č. 6785 v k.ú. Rychvald
s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve
výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu dle
geometrického plánu zaměření dotčené stavby)

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby: Zemní kabelové vedení NN do pozemku p.č. 2350
v k.ú. Rychvald
25/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby: Zemní kabelové vedení NN do pozemku p.č. 2350 v k.ú. Rychvald
s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve
výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu dle
geometrického plánu zaměření dotčené stavby)
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Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby: Zemní kabelové vedení NN do pozemků p.č. 3515/1
a 6809 oba v k.ú. Rychvald
25/4. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby: Zemní kabelové vedení NN do pozemků p.č. 3515/1 a p.č. 6809 oba
v k.ú. Rychvald s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s. za
jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku
(v rozsahu dle geometrického plánu zaměření dotčené stavby)

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
v rámci stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 5437 v k.ú.
Rychvald
25/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v rámci
stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 5437 v k.ú. Rychvald s oprávněnými
manžely panem Michalem Bauerem a paní Pavlínou Bauerovou za jednorázovou
úhradu ve výši 9.269 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města Rychvald

Vyhlášení záměru na pronájem prostoru určeného k podnikání v části 1.
NP budovy č. p. 404 na ul. Michálkovické v Rychvaldu (stávající kavárna
„V jednom kole“)
25/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru na pronájem prostoru určeného k podnikání v části 1. NP budovy
č. p. 404 na ul. Michálkovické v Rychvaldu, stojící na pozemku p. č. 313 v k. ú.
Rychvald, o celkové výměře 129 m2, s možností pronájmu části pozemku p. č. 313 o
výměře 8 m2 a části pozemku p. č. 314 o výměře 20 m2, oba v k.ú. Rychvald, (stávající
kavárna „V jednom kole“)
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Návrh na přiznání odměn ředitelům školských příspěvkových organizací
25/7. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v úplném znění
rozhodla
o přiznání odměn ředitelům školských příspěvkových organizací Rychvald
za I. pololetí 2019 dle přílohy č. 1

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
nábytku pro projekt s názvem „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 –
vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení nábytkem“
25/8. Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) 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)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nábytku pro
projekt s názvem „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům
dětí a mládeže – vybavení nábytkem“
b) s c h v a l u j e
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
c) j m e n u j e
komisi:
1) pro otevírání obálek
2) pro posouzení a hodnocení nabídek

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
informační technologie (IT) pro projekt s názvem „Rekonstrukce části
budovy č. p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže –
vybavení informační technologií“
25/9. Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) 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
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a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku informační
technologie (IT) pro projekt s názvem „Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 –
vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže – vybavení informační technologií“
b) s c h v a l u j e
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
c) j m e n u j e
komisi:
1) pro otevírání obálek
2) pro posouzení a hodnocení nabídek

Zadání veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
veřejné zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší podél
ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek 1“
25/10. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
1. Protokol o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 20. 5. 2019
2. Protokol z druhého jednání o posouzení nabídek ze dne 27. 5. 2019
b) r o z h o d l a
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky na stavební práce
„Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek 1“ uchazeči
WATSEW s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory za cenu
2.653.085,65 Kč (bez DPH).
2. o pořadí nabídek uchazečů, byla vyhodnocena na druhém místě nabídka
uchazeče Silnice. CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ:
267 92 711 za cenu 2.974.988,26 Kč (bez DPH) a na třetím místě nabídka
uchazeče Meccano s.r.o., Záchranářů 154, 753 01 Orlová – Poruba, IČ: 258
62 758 za cenu 3.390.493,17 Kč (bez DPH)
3. o vyřazení nabídky uchazeče PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice I –
Město, IČ: 2539087, který nesplnil požadavky na prokázání kvalifikace

…………………………………………
Milan Starostka
starosta

…………………………………………….
Ing. Pavel Staněk
místostarosta
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