USNESENÍ
ze 40. schůze rady města Slatiňany
ze dne 14. března 2016
Rada města Slatiňany
527/40/2016/RMS
schválila návrh programu 40. schůze rady města Slatiňany
528/40/2016/RMS
schválila „Ceník vstupného pro interaktivní muzeum Švýcárna“ s platností od 1.4.2016
ve znění zprávy č. 1/40
529/40/2016/RMS
schválila “Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., s platností
od 14.3.2016 ve znění zprávy č. 2/40
530/40/2016/RMS
vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/40
531/40/2016/RMS
stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od
1.4.2016 na 45 ve znění zprávy č. 4/40
532/40/2016/RMS
schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2016 určeného organizacím,
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich
existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:
č.
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Organizace
Spartak Slatiňany
Sokol Slatiňany
Junák Slatiňany
ROBI
SDH Slatiňany
SDH Trpišov
Český rybářský svaz
Myslivecká společnost Slatiňany
Myslivecká společnost
Kochánovice
Český svaz chovatelů –
JK PABLO
Svaz diabetiků ČR –
Spolek historie železniční dopravy
Česká abilympijská asociace
Klub českých turistů

Schváleno Kč
49.000,48.000,30.000,28.000,17.000,5.000,17.000,6.000,6.000,10.000,12.000,17.000,3.000,3.000,8.000,1

FORMANI Slatiňany
46.000,Klub Paprsek
5.000,Obč.sdruž. Kontakt.-linka důvěry
--Klub rekreačních běžců
4.000,Jakub Půlpán
3.000,Okrašlovací spolek Škrovád
5.000,Petr Šotta
14.000,SDH Kunčí
10.000,Mateřská škola Děvčátka Momo
5.000,Včelaři Chrudim-kroužek Slatiňany 8.000,HC Vraníci
3.000,Sportovní unie Chrudimska
4.000,Sychrovská
3.000,FK REAL Trpišov
2.000,Ema Hubáčková, Mgr.
6.000,HEVER, x.s.
--Klub českých turistů Chrudim II
3.000,Svaz tělesně postižených civil.
33 Chorobami ČR
--34 Bílý kruh bezpečí z.s.
2.000,Celkem
382.000,ve znění zprávy č. 5/40
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533/40/2016/RMS
1) schválila
a) postup hodnotící komise při posouzení kvalifikace a při posouzení a hodnocení nabídek,
včetně pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Trpišov - splašková kanalizace“ (Oznámení o
zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.12.2015
pod evidenčním číslem: 525537; dále také „Veřejná zakázka“), navržené hodnotící komisí ve
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek takto:
obchodní firma/název/jméno
uchazeče:

a

příjmení nabídková cena bez DPH
*/ (uvedená v návrhu
smlouvy):
„Společnost sdružení Trpišov“, kterou tvoří:
Merit Bau CZ a.s.
34.981.798,48 Kč
VCES a.s.
ZEPRIS s.r.o.
34.998.384,60 Kč
„Společnost pro kanalizaci Trpišov“, kterou
tvoří:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
35.035.252,00 Kč
a
EVT Stavby s.r.o.
BAK stavební společnost, a.s.
36.446.816,00 Kč
„Sdužení Slatiňany – Trpišov“, které tvoří:
36.800.000,00 Kč
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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pořadí nabídky:

První
Druhá

Třetí

Čtvrtá
Pátá

a
SWIETELSKY stavební s.r.o.
G-MONT CR s.r.o.
„Sdružení firem Trpišov –
kanalizace“, které tvoří:
INSTAV Hlinsko a.s.
a
KVIS Pardubice a.s.
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
VPK Suchý s.r.o.

37.797.350,86 Kč

Šestá

39.754.004,82 Kč

Sedmá

41.826.221,16 Kč
42.000.000,00 Kč

Osmá
Devátá

splašková

*/ celková výše bez daně z přidané hodnoty (DPH), uvedená v návrhu smlouvy

b) v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce
toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.
Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější:

obchodní firma:

sídlo:
právní forma:
IČ:
nabídková cena *):

„Společnost sdružení Trpišov“, kterou tvoří:
Merit Bau CZ a.s.
a
VCES a.s.
Pardubice Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 53002 (Merit Bau CZ
a.s.)
Praha 5, Na Harfě 337/3, PSČ 19005 (VCES a.s.)
Akciová společnost (Merit Bau CZ a.s.)
Akciová společnost (VCES a.s.)
27259544 (Merit Bau CZ a.s.)
26746573 (VCES a.s.)
34 981 798,48 Kč bez DPH

*) celková výše ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH), uvedená v návrhu smlouvy

2) pověřila
pana MVDr. Ivana Jeníka, starostu města:
a) podepsáním Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;
b) podepsáním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce
(v rozsahu dle § 81 odst. 5 ZVZ) pro všechny dotčené uchazeče;
c) rozesláním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce všem
dotčeným uchazečům prostřednictvím datové schránky města;
d) podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít
smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud nebudou ve
stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře zadavatel smlouvu
s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře
zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče, znění
zprávy č. 6/40
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534/40/2016/RMS
schválila uzavření smlouvy o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury
s Vodovody a kanalizacemi Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48171590
jako budoucím vlastníkem a Vodárenskou společností, a.s., Novoměstská 626, 539 28
Chrudim, IČ 27484211, jako provozovatelem znění zprávy č. 7/40
535/40/2016/RMS
vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu-hospodaření v městských lesích v roce
2015, ve znění zprávy č. 8/40
536/40/2016/RMS
1) schválila v návaznosti na prováděnou stavbu „Rekonstrukce vedení ČEZ Distribuce, a. s.
v ul. části ul. Neumannova, Slatiňany“ provedení stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v části ul. Neumannova, Slatiňany“ ve znění zprávy č. 9/40.
2) rozhodla objednat veřejnou zakázku města malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v části ul. Neumannova, Slatiňany“ u akciové společnosti VČE - montáže, Arnošta
z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, která stavbu zrealizuje ve znění zprávy
č. 9/40
537/40/2016/RMS
schválila uzavření Smlouvy č. OSV/16/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve výši 296.000,- s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, IČ 70892822 na provoz Domu s pečovatelskou službou Slatiňany ve znění
zprávy č. 10/40
538/40/2016/RMS
schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2016 v příjmové
části na 56.020.057,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.985.000,- Kč) a ve výdajové části
55.017.557,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 3.987.500,-) ve znění zprávy
k 4. rozpočtovému opatření č. 11/40
539/40/2016/RMS
schválila přijetí sponzorského daru pro Mateřskou školu Slatiňany od firmy Sulko ve formě
výměny 2ks oken a vstupních dveří zahradního domku.
540/40/2016/RMS
neschválila žádost nájemce p. Miroslava Janečka o výměnu skleněné výplně
541/40/2016/RMS
schválila nový návrh na řešení přechodu pro chodce před prodejnou „Potraviny Málek“ –
sadové úpravy, sjezd k rodinnému domu č.p. 502, Slatiňany dle požadavku dotčených orgánů
státní správy a ostatních účastníků.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Vítězslav Kolek
místostarosta
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