USNESENÍ
z 36./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 17. 3. 2021
___________________________________________________________________________
2147/36./1/RM
17.3.2021
(ST)

Program 36./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 17. 3. 2021
Rada města Český Těšín
schvaluje

program 36./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 17. 3. 2021
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2148/36./1/RM
17.3.2021
(OI)

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Snížení energetické
náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“
Rada města Český Těšín
1. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s Organizační směrnici
č. 4/2019 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem
je město Český Těšín a příspěvkové organizace jím zřízené“ v platném
znění
1.1

1.2

vypsání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Snížení
energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
textovou část zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy a obsahu
návrhu výzvy k podání nabídky veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“ zpracovaného společností
Administrace zakázek s.r.o., IČO: 09586695 v souladu se zákonem
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2. j m e n u j e
v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019 „Zásady pro zadávání veřejných
zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím zřízené“ v platném znění
komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové: Miroslav Švancar, Ing. Rostislav Rozsypal, Ing. Milan Pilar,
Ing. Markéta Vyvlečková
náhradníci: Ing. Robin Guziur, Ing. Adéla Pietroszová, Ing. Helena Latková
___________________________________________________________________________
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2149/36./1/RM
17.3.2021
(OI)

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020
na provedení stavby „Lávky park A. Sikory“
Rada města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a Organizační směrnicí č. 4/2019 Zásady
pro zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín
a příspěvkové organizace jím zřízené, v platném znění
schvaluje

1. méněpráce vzniklé při realizaci stavby „Lávky park A. Sikory“ ve výši
22.280,- Kč bez DPH
2. vícepráce vzniklé při realizaci stavby „Lávky park A. Sikory“ ve výši
59.400,- Kč bez DPH
3. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020 na provedení
stavby „Lávky park A. Sikory“ se zhotovitelem Elite Timber
Construction, s.r.o., Technologická 375/3, 702 00 Ostrava Pustkovec,
IČ: 3815749 se zvýšením ceny díla o 37.120,- Kč bez DPH na celkovou
částku ve výši 758.928,58 Kč bez DPH
___________________________________________________________________________
2150/36./1/RM
17.3.2021
(FO)

Změna úrokových sazeb J&T Banky
Rada města Český Těšín
schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů změnu úrokových sazeb J&T Banky
pro vedení vkladových účtů dle předloženého materiálu
___________________________________________________________________________
2151/36./1/RM
17.3.2021
(FO)

Rozpočtové opatření roku 2021 RO58/RM
Rada města Český Těšín
schvaluje

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů následující rozpočtové opatření:
RO58/RM
zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 30 – investiční odbor o 44.915 Kč
s určením na financování jmenovité akce s názvem „Lávky Park A. Sikory“,
a to zapojením finančních prostředků z minulých let.
___________________________________________________________________________

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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