USNESENÍ
z 81. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 30.06.2014
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

pronájem nebytových prostor a věcí movitých (restaurace Victoria) v budově
č. p. 1921, ul. Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu
Vladimíru Koláčkovi, bytem Chudčice 220, IČ 88277739, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné za nebytové prostory ve výši od 01.07.2014
do 30.09.2014 ve výši 35.000 Kč a od 01.10.2014 ve výši 50.000 Kč/čtvrtletí +
příslušná DPH (s inflační doložkou od 01.07.2015) a za movité věci 27.400 Kč a rok +
příslušná DPH, za účelem hostinské činnosti.

2.7

zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce
akce
„Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes řeku Moravu“ a „Cyklostezka č. 47 –
rekonstrukce lávky přes Baťův kanál“.

6.1

výsledek výběrového řízení na dodávku Generelu dopravy měst Uherské Hradiště,
Staré Město a Kunovice. Nejvýhodnější nabídku předložila firma UDIMO, s. r. o.
Ostrava za cenu 1.161.600 Kč včetně DPH. Podíl Starého Města činí 205.603 Kč
včetně DPH.
II. rozhodla

2.1

o vyloučení uchazeče BERGER BOHEMIA, a. s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň,
IČ 45357269 z důvodu řádného nesplnění podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Revitalizace ulice Nádražní
ve Starém Městě - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení.

2.2

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Revitalizace ulice Nádražní ve
Starém Městě - podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném
podlimitním řízení. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč STRABAG a. s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608387744.

2.3

o vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Event centrum u Památníku
Velké Moravy - vybavení interiéru, veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky,
uchazečů
Nábytek-Bobík
s.
r.
o.,
Boršická
597,
687
25
Hluk,
IČ 29185165 a STOLAŘSTVÍ Libor Škopík, Hluk 624, 687 25, IČ 65315651 z důvodu
nesplnění kvalifikace a uchazeče Petr NOVOTNÝ, Podhájí 215, 798 17 Smržice,
IČ 45483442 z důvodu, že nabídka obsahuje početní chyby, které mají vliv na
nabídkovou cenu.

2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Event centrum u Památníku Velké
Moravy - vybavení interiéru, veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč KORYNA, a. s., Masarykova 260, 768 05
Koryčany, IČ 26309165.

2
2.5

o vyloučení z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu
na
dodávky Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
vybavení interiéru uchazeče Petr NOVOTNÝ, Podhájí 215, 798 17 Smržice,
IČ 45483442 z důvodu nesplnění kvalifikace.

2.6

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace Azylového domu
svatého Vincence ve Starém Městě - vybavení interiéru, veřejná zakázka
malého
rozsahu na dodávky. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč KORYNA, a. s.,
Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČ 26309165.
III. určila

2.7

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
akce „Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes řeku Moravu“
a „Cyklostezka č. 47 – rekonstrukce lávky přes Baťův kanál“ tyto zájemce: SKANSKA
a. s., divize Uherské Hradiště; Porr a. s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov;
STRABAG a. s., Příluky; SDS EXMOST spol. s r. o., Brno; Berger Bohemia a. s.,
Napajedla; D.I.S., spol. s r. o., Brno.
IV. vzala na vědomí

4.1

vyjádření města k žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle
§ 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu.

4.2

vyjádření města k žádosti o zahájení stavebního řízení dle § 112 stavebního zákona
v platném znění dle zápisu.

5.1

hospodaření města k 31.05.2014.

V. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP
svolat jednání ve věci řešení sjezdu na pozemek parc. č. 247/1 ost. plocha mezi
ulicemi Brněnská a Finská čtvrť s ŘSD ČR Zlín a majitelem pozemku.
T: 31.07.2014

Josef Bazala
starosta

Radoslav Malina
místostarosta

