USNESENÍ
z 56. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 09.05.2013
Rada města po projednání bodů programu:

I.

schválila

2.

zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce a projektovou
dokumentaci na akci Event centrum u Památníku Velké Moravy zadávané
v otevřeném řízení.

3.

zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce a projektovou
dokumentaci na akci Rekonstrukce domů č. p. 2049 a 2050, ulice Luční čtvrť, Staré
Město zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a určila do výběrového řízení
vyzvat tyto firmy: Stavebniny Kodrla, Stamos Uherské Hradiště, PaPP Uherské
hradiště, CGM Czech, a. s. závod Morava - Boršice, Zevos, a. s., Látal, s. r. o., Staré
Město.
II.

4.

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 03/2001 čl. 6 odst. 4 s použitím znaku
města Staré Město do katalogu výstavy vín pro rok 2013.
vzala na vědomí

III.
5.

petici za odstranění chodníku v ul. Na Vyhlídce a nesouhlasí se zrušením chodníku
z důvodu zaužívání chodníku před jednotlivými rodinnými domy. Místní komunikace
ul. Na Vyhlídce je velmi frekventovaná chodci a cyklisty a jiný chodník v této trase
není.
IV.

1.

souhlasila

rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Svoz odpadů na území města
Staré Město - 1. část – svoz a likvidace komunálního a biologicky rozložitelného
odpadu - nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč Odpady – Třídění – Recyklace, a. s.,
Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 83 980.
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Svoz odpadů na území města Staré
Město – 2. část - svoz a likvidace tříděného odpadu a zavedení čárových kódů nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení. Nejvhodnější
nabídku předložil uchazeč Odpady – Třídění – Recyklace, a. s., Průmyslová 1153,
686 01 Uherské Hradiště, IČ 634 83 980.

V.

jmenovala

2.

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Event centrum u Památníku Velké
Moravy zadávané v otevřeném řízení, která provede i otevírání obálek a posouzení
kvalifikace ve složení: členové: Ing. Kamil Psotka, Mgr. Martin Zábranský, Ing. Robert
Staufčík, Ing. Pavel Černý, Ing. arch. Miroslav Baleja, náhradníci: Josef Bazala,
Miroslav Horký, Ing. Jan Němec, Ing. Věra Ptáčková, Ing. arch. Lenka Burýsková.

3.

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci Rekonstrukce domů č. p. 2049 a
2050, ulice Luční čtvrť, Staré Město zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
která provede i otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: členové: Miroslav
Horký, Ing. Robert Staufčík, Ing. Markéta Hrušková, Evžen Skovajsa, Ing. Miroslav
Sekanina, náhradníci: Mgr. Martin Zábranský, Ing. Jan Němec, Jiří Obdržálek, Tomáš
Křiška, Tomáš Sekanina

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
člen rady města

