USNESENÍ
z 73. zasedání Rady města Staré Město,
konaného dne 28.03.2018
Rada města po projednání bodů programu:
I. schválila
2.1

projektovou dokumentaci „Parková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 1. část“.

2.2

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci
„Parková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 1. etapa, 1. část“.

2.3

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Farní kostel Sv. Ducha ve Starém Městě –
POLYFUNKČNÍ SÁL“ z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, změny ceny
díla a posunutí termínu dokončení díla.

2.4

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Stavební úpravy budovy Městského
úřadu ve Starém Městě“ s dodavatelem STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03
Staré Město, IČ: 26302497 v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací
dokumentace.

2.5

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce „Modernizace učeben II. stupně ZŠ –
projektová dokumentace pro provádění stavby“ s dodavatelem GG ARCHICO a. s.,
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432 v souladu s návrhem
smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

2.7

zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci Půdní
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová dokumentace pro provádění
stavby.

3.1

uzavření Smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem URBITECH s.r.o., se
sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ:04572106, zastoupený Petrem Tomášů,
jednatelem a městem Staré Město, se sídlem náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
IČ:00567884, zastoupené Josefem Bazalou, starostou.
II. rozhodla

2.4

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy Městského
úřadu ve Starém Městě“ - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Vybraný dodavatel STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 Staré Město, IČ:
26302497 s nabídkovou cenou 2 247 54 Kč bez DPH, 2 719 524 Kč vč. DPH.

2.5

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Modernizace učeben II. stupně ZŠ –
projektová dokumentace pro provádění stavby“ - veřejná zakázka malého rozsahu na
služby. Vybraný dodavatel GG ARCHICO a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 46994432, s nabídkovou cenou 324 800 Kč bez DPH, 393 008
Kč vč. DPH.

2.6

o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Půdní
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová dokumentace pro provádění
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stavby, z důvodu, že nejvýhodnější nabídku - nejnižší nabídkovou cenu, která byla
jediným hodnotícím kritériem, podali shodně dva účastníci výběrového řízení.
III. souhlasí
2.8

s odstoupením od projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715
v rámci Operačního programu Životní prostředí z důvodu podání žádosti na tento
projekt ve výzvě č. 70 za výhodnějších podmínek a uplynutí lhůty pro dodání
podkladů skutečného stavu.

2.9

s odstoupením od projektu Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015 ulice Bratří
Mrštíků, Staré Město v rámci Operačního programu Životní prostředí z důvodu
přípravy podání žádosti na tento projekt ve výzvě č. 100 za výhodnějších podmínek a
uplynutí lhůty pro dodání podkladů skutečného stavu.

3.4

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 3.000,- Kč pro Základní školu,
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ:75022567 od
České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782. Finanční
dar bude použit na pokrytí nákladů spojených se zajištěním projektu Abeceda peněz.
IV. určila

2.2

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci
„Parková úprava u ZŠ 1720 Staré Město, 1. etapa, 1. část“ tyto dodavatele:
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ:
26928141, DIČ: CZ26928141, LÁTAL, s.r.o., Hradišťská 906, 686 03 Staré Město, IČ:
47901292, DIČ: CZ47901292, TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice,
IČ: 26263718, DIČ: CZ26263718, MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697
01 Kyjov, IČ: 49971379, DIČ: CZ49971379.

2.7

vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci Půdní
vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová dokumentace pro provádění
stavby tyto dodavatele: vyzvat k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
služby na akci Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – projektová
dokumentace pro provádění stavby tyto dodavatele: Ing. arch. Miroslav Baleja, ARS
Projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín, IČ: 12220426, FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588,
767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, DIČ: CZ18188711, GG ARCHICO a.s., Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46994432, DIČ: CZ46994432, HUTNÍ
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Divize Uherské Hradiště, Palackého náměstí 231, 686
01 Uherské Hradiště, IČ: 45193584, DIČ: CZ45193584, MIKULÍK projekty s.r.o.,
Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27697746, DIČ: CZ27697746.

3.2

za zřizovatele jako členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, se sídlem Staré Město, Komenského 1720, PSČ 686 03, Josefa Bazalu
(starosta) a Ing. Kamila Psotku (člen rady města).
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3.3

za zřizovatele jako členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Staré Město, Komenského 1721, PSČ
686 03, Josefa Bazalu (starosta) a Mgr. Martina Zábranského (místostarosta).

Josef Bazala
starosta

Mgr. Martin Zábranský
místostarosta

