VÝPIS Z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 33. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 03.07.2015
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
2. Rada města Dobrušky při opakovaném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Průzkumný vrt Dobruška“:
I.
byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne
01.07.2015;
II.
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to
nabídky obchodní společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16,
150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 45274428. Text Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky tvoří přílohu. Nabídková cena činí 2.299.960 Kč bez DPH, 2.782.951,6 Kč
vč. DPH podle platné sazby;
III.
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla dle bodu II tohoto
usnesení vybrána jako nejvhodnější, obchodní společností VODNÍ ZDROJE, a. s.,
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 452 74 428, ve znění
v souladu s návrhem smlouvy předloženým vybraným uchazečem v jeho nabídce na
plnění této veřejné zakázky a v souladu s dalšími částmi nabídky tohoto uchazeče, a to
za podmínky, že nebudou žádným z uchazečů podány námitky proti rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;
IV.
ukládá Ing. Petru Zimovi, vedoucímu odboru rozvoje města,
a) zajistit zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle bodu II tohoto
usnesení na profilu zadavatele,
b) zajistit realizaci všech potřebných úkonů dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Rada města Dobrušky souhlasí s konáním propagační akce JEDNOTY, spotřebního
družstva Nová Paka, se sídlem Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka, IČ 00032140,
DIČ CZ00032140, dne 17.07.2015 od 10 do 16 hodin. V rámci této akce bude v části
náměstí F.L.Věka v Dobrušce mezi kinetickou fontánou a Mariánským sloupem o
velikosti max. 10×10 metrů bezplatně umístěn skákací hrad Coop centra (pro děti
bezplatný vstup) a kolo štěstí pro dospělé s rozdáváním drobných cen a dále bude městem
bezplatně poskytnuta elektrická energie pro zajištění této akce. Spotřební družstvo
Jednota je povinno po skončení akce zajistit úklid výše uvedené části náměstí.
4. Rada města Dobruška schvaluje uzavření darovací smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí
„Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky“, nám. F.L.Věka 1, 518 01 Dobruška,
IČ 75123142, v přiloženém znění. Předmětem smlouvy jsou propagační předměty mléčné čokolády vč. samolepek v počtu 700 ks a hořké čokolády vč. samolepek v počtu
350 ks. Hodnota daru je 31.829 Kč.

