USNESENÍ
z 37. Mimořádné zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 31.08.2016
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
1.1

záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1462 zast. plocha a nádvoří
o výměře 60 m2 v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh.
Hradiště.

1.2

uzavření innominátní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, a městem Staré Město, Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, IČ 00567884.
Předmětem smlouvy je udělení souhlasu s umístěním a provozováním osvětlení
podjezdu v prostoru železničního mostu v km 136,431 železniční trati Břeclav –
Přerov.

1.3

nájem části stavby „Farní kostel Sv. Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vyhlídku
„pod křížem“, rozhlednu „nad zvonicí“ a schodišťovou komunikaci z východu
Jezuitského sklepa po rozhlednu „nad zvonicí“, ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u
Uh. Hradiště, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Staré Město u
Uherského Hradiště, Staré Město, náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934, na dobu určitou
od 01.09.2016 do 01.09.2036 a nájemné ve výši 1,00 Kč/rok, za účelem zřízení a
provozování vyhlídky pro veřejnost.

1.4

výpůjčku části stavby „Farní kostel Sv. Ducha – část jižní věže“ – jedná se o vyhlídku
„pod křížem“, rozhlednu „nad zvonicí“ a schodišťovou komunikaci z východu
Jezuitského sklepa po rozhlednu „nad zvonicí“, které jsou ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Staré Město u Uherského Hradiště, Staré Město, náměstí
Hrdinů 8, IČ 46257934, a v nájmu města Staré Město, Staré Město, náměstí Hrdinů
100, IČ 00567884, Sportovnímu a kulturnímu centru, Staré Město, Brněnská 1249, IČ
75121824, na dobu určitou od 10.09.2016 do 10.09.2017, za účelem provozování
vyhlídky pro veřejnost.

2.2

výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„VO Staré Město, osvětlení radnice“. Vybraný uchazeč Elektromontáže Wunderlich,
s. r. o., Boršice 347, 687 09 Boršice, IČ 26914891 s nabídkovou cenou 379 798 Kč
bez DPH, 459 555 Kč včetně DPH.
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „VO Staré Město, osvětlení radnice“
s uchazečem Elektromontáže Wunderlich, s. r. o., Boršice 347, 687 09 Boršice,
IČ 26914891 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.3

2.3

zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve jedno
dušeném podlimitním řízení na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH
Staré Město“.
II. jmenovala
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která provede i otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení: členové – 1 člen Radoslav Malina - člen rady
města, 2. člen Jaroslav Pelka - člen rady města, 3. člen Antonín Martínek - starosta
sboru dobrovolných hasičů, 4. člen Jakub Kotačka - velitel jednotky dobrovolných
hasičů, 5. člen Ing. Martin Řezníček, Ph.D. - strojník sboru dobrovolných hasičů;
náhradníci – 1. náhradník Josef Bazala, starosta města, 2. náhradník Mgr. Martin
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Zábranský - místostarosta města, 3. náhradník Martin Rachůnek - referent odboru
investic, 4. náhradník Ing. Robert Staufčík - vedoucí odboru investic, 5. náhradník
Mgr. Darina Málková - referentka odboru investic.

III. určila
2.3

vyzvat k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro
JSDH Staré Město“ tyto dodavatele:
HTS Jirny, B. Němcové 289, Jirny
KOBIT THZ s. r. o., Tovární 123, Slatiňany
THT Polička s. r. o., Starohradská 316, Polička
WISS Czech s. r. o., Halenkovice 10
Fin-plus consulting, divize požární technika, Podhradská 320, Pozlovice
IV. rozhodla

2.1

o vyloučení uchazečů TRADIX REALIZACE s. r. o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré
Město a Služby SM, s. r. o., Za Špicí 1798, 686 03 Staré Město na účasti ve
výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VO Staré
Město, osvětlení radnice“ z důvodu, že tito uchazeči nejsou schopni dokončit realizaci
akce v požadovaném termínu z důvodu delší doby dodání svítidel.

V. uložila
1.

Odboru správy majetku a ŽP

1.1

zveřejnit záměr na převod majetku – prodej pozemku p. č. st. 1462 zast. plocha
a nádvoří o výměře 60 m2 v lokalitě Zadní kruhy ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: Ihned

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

