USNESENÍ
z 29./2 schůze Rady města Český Těšín konané dne 9. 10. 2020
upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
___________________________________________________________________________
1757/29./2/RM
09.10.2020
(ST)

Program 29./2 schůze Rady města Český Těšín konané dne 09. 10. 2020
Rada města Český Těšín
schvaluje

program 29./2 schůze Rady města Český Těšín konané dne 09. 10. 2020
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
1758/29./2/RM
09.10.2020
(SO)

Objekt pro karanténní opatření
Rada města Český Těšín
bere na vědomí

zajištění prostor se samostatným vstupem v 1. NP v levé části budovy č.p.
458, č.o. 33 na pozemku parc.č. 977, k.ú. Český Těšín, pro karanténní
opatření pro osoby bez přístřeší v souvislosti s pandemií onemocnění
COVID-19, který bude připravený k použití k vymezenému účelu
___________________________________________________________________________
1759/29./2/RM
09.10.2020
(OS)

Smlouva o poskytování poradenských služeb
Rada města Český Těšín
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb na posouzení
sociálního klimatu ve vedení Městského úřadu Český Těšín s R. G., sídlo
podnikání Ostrava – Polanka nad Odrou, dle upraveného návrhu
___________________________________________________________________________
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1760/29./2/RM
09.10.2020
(FO)

Zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Komplexní
pojištění pro město Český Těšín“
Rada města Český Těšín
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s Organizační směrnicí
č. 4/2019 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je
město Český Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené“
1. s c h v a l u j e
1.1

1.2

1.3

vypsání zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby
„Komplexní pojištění pro město Český Těšín“, zadanou v otevřeném
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění
obsah oznámení otevřeného řízení a textovou část zadávací
dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku „Komplexní pojištění
pro město Český Těšín“ zpracovanou společností MT Legal, s.r.o.,
advokátní kancelář, IČ: 28305043, dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
výjimku z Organizační směrnice č. 4/2019 „Zásady pro zadávání
veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín
a příspěvkové organizace jím zřízené“, a to neuplatnění dikce
bodu 4.2. Schválení Radou města podléhá: návrh smlouvy
v otevřeném řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Komplexní
pojištění pro město Český Těšín“

2. j m e n u j e
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Gabriela Hřebačková
Bc. Tomáš Pavelek
Ing. Vít Slováček
Ing. Martina Dresslerová
Ing. Hana Petrušková
Bc. Monika Pokusová
Mgr. Milan Šebesta, LL.M.
Mgr. Eva Burdová
___________________________________________________________________________
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1761/29./2/RM
09.10.2020
(FO)

Žádost příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín
o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace
ČEZ, dotační titul Neziskovky 2020
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů:
1. podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 200 000,-- Kč, poskytovaný
Nadací ČEZ v rámci dotačního titulu Neziskovky 2020 příspěvkové
organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín, IČO 70985383,
bez finanční spoluúčasti příjemce
2. přijetí nadačního příspěvku do majetku příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Český Těšín, IČO 70985383
___________________________________________________________________________

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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