USNESENÍ
z 34. schůze rady města Slatiňany
ze dne 21. prosince 2015
Rada města Slatiňany
431/34/2015/RMS
schválila návrh programu 34. schůze rady města Slatiňany
432/34/2015/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany s účinností od
1. 1. 2016 na 35 ve znění zprávy č. 1/34.
433/34/2015/RMS
1) schválila
a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Trpišov - splašková kanalizace“ (= výběr
zhotovitele stavebních prací) v rozsahu dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, v platném
znění;
b) zadávací podmínky veřejné zakázky „Trpišov - splašková kanalizace“,
tj.: Oznámení o zahájení zadávacího řízení (= Oznámení o zakázce),
Textovou část zadávací dokumentace (včetně pokynů pro zpracování nabídky),
Přílohy zadávací dokumentace:
příloha č. 1: projektová dokumentace (ve stupni realizační dokumentace stavby),
příloha č. 2: soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor pro
stanovení nabídkové ceny),
příloha č. 3: vzor smlouvy (budoucí návrh smlouvy),
příloha č. 4: Kvalifikační dokumentace,
která bude zadávána v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, a to s výhradou, že v zadávacích podmínkách mohou být ještě
provedeny úpravy v návaznosti na požadavky vznesené ze strany MZe ČR;
c) způsob hodnocení ve veřejné zakázce „Trpišov - splašková kanalizace“ tak, že základním
hodnotícím kritériem pro zadání shora uvedené veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez daně z přidané hodnoty,
uvedená v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče;
d)jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné
zakázce:
ČLENOVÉ:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Libuše Němcová, právník
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Ing. Petr Kolek, radní
NÁHRADNÍCI:
Vítězslav Kolek, místostarosta
Rostislav Meduna, radní
Ing. Josef Prokš, tajemník
Eva Esserová, investiční technik
Miloš Víšek, vedoucí údržby
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jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce:
ČLENOVÉ:
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Mgr. Libuše Němcová, právník
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí HSO
Ing. Václav Hoffman, vedoucí OVŽP
Ing. Martin Soudek, PhD., vodárenská společnost Chrudim, a.s.
NÁHRADNÍCI:
Vítězslav Kolek, místostarosta
Rostislav Meduna, radní
Ing. Josef Prokš, tajemník
Eva Esserová, investiční technik
Miloš Víšek, vedoucí údržby
V souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
RM dále schvaluje, že hodnotící komise posoudí kvalifikaci dodavatelů znění zprávy č. 2/34.
2) pověřila
pana MVDr. Ivana Jeníka, starostu města:
a) zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Trpišov - splašková kanalizace“
prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, tj. společnosti Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514;
b) jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve veřejné zakázce
„Trpišov - splašková kanalizace“;
c) jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce ve
znění zprávy č. 2/34
434/34/2015/RMS
1) vydala vnitřní směrnici č. 13/2015 „Oběh účetních dokladů a vedení účetnictví“ ve znění
zprávy č. 3/34
2) vydala vnitřní směrnici č. 14/2015 „Přeceňování majetku reálnou hodnotou“ ve znění
zprávy č. 3/34
435/34/2015/RMS
vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ Slatiňany za školní rok 2014/2015.
436/34/2015/RMS
jmenovala zástupce zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Slatiňany, T.G. Masaryka
136, 538 21 Slatiňany, IČO: 75016460, Mgr. Milana Chalupníka a Rostislava Medunu ve
znění zprávy 5/34.
437/34/2015/RMS
schválila odměnu ředitele ZŠ Slatiňany za zřízení projektu „Zvyšování kvality výuky na
Základní škole Slatiňany“ v rámci výzvy č. 56 MŠMT.
Dopis ZŠ Slatiňany je přílohou tohoto zápisu.
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438/34/2015/RMS
vzala na vědomí informaci z jednání zpracovatele, Města Slatiňany, Městských lesů
Chrudim, s.r.o. a Singltrek s.r.o. o Technické studii Singltrek Podhůra dne 3/12/15
439/34/2015/RMS
vzala na vědomí zpracovanou ideovou studii - Úprava parkové plochy mezi ul. Tyršova a
T.G.Masaryka, Slatiňany. Ideová studie je vypracovaná ve dvou variantách Ing. arch. Pavlem
Mudruňkou a schvaluje proplacení odevzdané ideové studie.
440/34/2015/RMS
vzala na vědomí záměr úpravy budování objektu interaktivního muzea Švýcárna – „Divadlo“
a schvaluje oslovení jednoho zadavatele na pořízení tohoto divadla.
442/34/2015/RMS
doporučila pokračovat v Technicko-ekonomické studii Slatiňany – Kunčí (odkanalizování
Kunčí) ve variantě č. 1.
443/34/2015/RMS
vzala na vědomí jednání MAS Chrudim – integrovaný regionální operační program a nové
podmínky podávání žádostí o udělení dotací.
MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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