VÝPIS USNESENÍ
z 19. mimořádné schůze rady města, která se konala dne 2. srpna 2017
od 09:00 hodin do 09:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

--

Zapisovatel:

Eva Krátká

Vyhotoven dne:

3. srpna 2017

Schválení programu 19. mimořádné schůze rady města dne 2. srpna 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R358/19/2017
projednala a
schválila
program 19. mimořádné schůze rady města dne 2. srpna 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 19. mimořádné schůze rady města dne 2. srpna 2017
2. Protokol (zpráva) o hodnocení a posouzení nabídek, veřejná zakázka zadávaná dle zákona
č. 134/2016 Sb., akce: „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, ul. Revoluční I. a II., k.ú.
Loket“ část - Rooseveltova ulice, k.ú. Loket
3. Výběr zhotovitele na akci: „Havarijní oprava zdi Loket Nádražní ulice“, k.ú. Loket
4. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu pro zhotovitele „Loket - oprava
sportovní plochy u loděnice - Loket“
5. Smlouva č. 445/PRS/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby: Loket - rekonstrukce ul.
Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket, část Rooseveltova ul. - Komunikace a
veřejné osvětlení“
6. Schválení zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční Loket
- část 2. „Obnova krovu a střechy a související práce – II. etapa“
7. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2017
8. Různé
Závěr

Výpis usnesení z 19. mimořádné schůze RM dne 2. 8. 2017

2.
Protokol (zpráva) o hodnocení a posouzení nabídek, veřejná zakázka zadávaná dle
zákona č. 134/2016 Sb., akce: „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, ul. Revoluční I. a II.,
k.ú. Loket“ Část - Rooseveltova ulice, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R359/19/2017
projednala
zápis hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na zajištění veřejné zakázky „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II. , k.ú. Loket“ Část – Rooseveltova ulice a
schválila
jako nejvýhodnější nabídku firmy PVKP stavební s.r.o., Praha 8, Luhovská 1738/4, za cenu
8 690 869,- Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu podpisem souvisejících dokumentů.

3.

Výběr zhotovitele na akci: „Havarijní oprava zdi Loket Nádražní ulice“, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R360/19/2017
projednala
schválila
zhotovitelem akce: „Havarijní oprava zdi Loket Nádražní ulice“, k.ú. Loket, firmu ROCKNET s.r.o.,
Jirkov, Červený Hrádek 10, za cenu 485 532 Kč bez DPH a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
4.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu pro zhotovitele „Loket oprava sportovní plochy u loděnice - Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R361/19/2017
projednala a
schválila
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Loket - oprava sportovní plochy u loděnice“, za
předpokládanou cenu ve výši 498 000 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil výběrové řízení na zhotovitele opravy.
5.
Smlouva č. 445/PRS/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby: Loket rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket, část Rooseveltova ul. Komunikace a veřejné osvětlení“
Rada města Loket
usnesením č. R362/19/2017
projednala a
schválila
smlouvu č. 445/PRS/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby: Loket - rekonstrukce ul.
Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket, část Rooseveltova ul. - Komunikace a veřejné
osvětlení“ mezi smluvními stranami - stavebník: Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket; vlastník:
Karlovarský kraj Karlovy Vary Dvory, Závodní 353/88, zastoupený na základě plné moci svojí
příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov,
Chebská 282 a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy.
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Výpis usnesení z 19. mimořádné schůze RM dne 2. 8. 2017

6.
Schválení zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční Loket
- část 2. „Obnova krovu a střechy a související práce – II. etapa“
Rada města Loket
usnesením č. R363/19/2017
projednala a
schválila
zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce STAVEBNÍ
ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční Loket - část 2. „Obnova krovu a
střechy a související práce – II. etapa“.
7.

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 9/2017.

usnesením č. R364/19/2017

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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