MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 85. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 03.10.2018 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, Bejdák Karel, RNDr. Kalandrová Jana
Omluveni: Bc. Pavla Seveldová
Bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů rady. Dále konstatoval, že zápis z předchozí schůze rady byl ověřen, námitky k němu nebyly vzneseny
a lze do něho nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na
doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 85/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 85. schůze Rady městyse Drnholec:
1) Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“
3) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“
4) Cenová nabídka – obnova a výsadba zeleně v obci
5) Vzdání se práva a prominutí dluhu
6) Výzva k předložení nabídek – Dodávky energií pro roky 2019 – 2020
7) Dodatek č.2 k příkazní smlouvě na akci „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém
Městyse Drnholec“
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“
Radě byl předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“,
která byla uzavřena dne 05.04.2018 se společností COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9,
Praha. Předmětem dodatku je prodloužení termínu k dokončení I.etapy stavby do 10.10.2018.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 85/2:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Drnholec – rozšíření infrastruktury
v obci“, která byla uzavřena dne 05.04.2018 se společností COLAS CZ, a.s., IČ:26177005, se sídlem
Ke Klíčovu 9, Praha. Schválené znění dodatku tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 3 – Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“

Radě byl předložen návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník na ulici Wolkerova, Drnholec“,
která byla uzavřena dne 10.11.2017 se společností Stavba a údržba silnic s.r.o., IČ:26264081, se sídlem
Riegrova 817/37, Břeclav. Předmětem dodatku je prodloužení termínu k dokončení stavby do 14.12.2018.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 85/3:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník na ulici Wolkerova,
Drnholec“, která byla uzavřena dne 10.11.2017 se společností Stavba a údržba silnic s.r.o.,
IČ:26264081, se sídlem Riegrova 817/37, Břeclav. Schválené znění dodatku tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – Cenová nabídka – obnova a výsadba zeleně v obci

Radě byla předložena cenová nabídka společnosti KAVYL, s.r.o., na obnovu a výsadbu zeleně v intravilánu
městyse Drnholec. Jedná se o obnovu uhynulých dřevin a výsadbu nových dřevin na vytypovaných
lokalitách. Celková nabídková cena je 85.762,38 Kč včetně DPH.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 85/4:
Rada schvaluje provedení prací – obnova a výsadba zeleně v obci – podle předložené nabídky
společností KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, se sídlem Mohelno 563, za celkovou nabídkovou cenu
85.762,38 Kč včetně DPH. Schválená cenová nabídka tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 5 – Vzdání se práva a prominutí dluhu
Radě byl předložen návrh na vzdání se práva a prominutí dluhů paní Martiny Jakubíkové, nar. 11.01.1970,
bytem Husova 236, Drnholec. Jedná se o pohledávky za vyúčtování služeb poskytnutých v souvislosti s
pronájmem bytu č.1 na ulici Husova č.pop. 236 za období 01/2017 – 08/2018 ve výši 19.786 Kč.
Paní Jakubíková zemřela v měsíci červnu 2018 a s ohledem na složitou situaci v rodině, která je členům rady
známa, je navrhováno prominutí dluhu.
Usnesení č. 85/5:
Rada souhlasí s prominutím nevymahatelných pohledávek vedených u dlužníka paní Martiny
Jakubíkové, nar. 11.01.1970, bytem Husova 236, Drnholec, a to pohledávky za vyúčtování služeb
poskytnutých v souvislosti s pronájmem bytu č.1 na ulici Husova č.pop. 236 za období 01/2017 –
08/2018 ve výši 19.786 Kč.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Bod 6 – Výzva k předložení nabídek – Dodávky energií pro roky 2019 – 2020

Radě byl předložen návrh výzvy k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu pro dodávky
energií na období let 2019 – 2020. Byl navrhnut postup uzavřené výzvy s oslovením společností Europe
Easy Energy a.s., E.ON Distribuce a.s. a innogy Energie, s.r.o.,
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 85/6:
Rada schvaluje předloženou výzvu k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu pro
dodávky energií na období let 2019 – 2020 a oslovení společností Europe Easy Energy a.s., E.ON
Distribuce a.s. a innogy Energie, s.r.o. Schválené znění výzvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 7 – Dodatek č.2 k příkazní smlouvě na akci „Protipovodňový monitorovací, varovný a
informační systém Městyse Drnholec“

Radě byl předložen návrh dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na zajištění managementu pro akci
„Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Městyse Drnholec“. Předmětem dodatku je
změna plateb za provedené činnosti. Celková konečná částka zůstává beze změny.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 85/7:
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na akci „Protipovodňový monitorovací,
varovný a informační systém Městyse Drnholec“, která byla uzavřena dne 27.11.2017 se společností
MCI SERVIS s.r.o., IČ: 27718158, se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín. Schválené znění
dodatku tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.

Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 16:55
Zápis vyhotoven dne: 05.10.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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