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Usnesení zastupitelstva města Bystré
č.22 ze dne 19.12.2017
Zastupitelstvo města SCHVALUJE:
1. Doplnění programu: Použitífinančníchprostředků ze smlouvy o úvěru ě.0317217489
.iako bod ] v Různéma ostatní body dle pozvánlql se posunují
2. složenínávrhové komise
a. předseda: petr kozáček
b. Členové:Josef Andrle, Pavel Halva
3. Složenívolební komise:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.

16.
17.
18.

a,
b.

Předseda: Jaroslav Hanus
Členové:Pavel Marek, Eva Nemcová
Zprávu o činnosti rady a kontrole plnění usnesení ZM Bystré.
Rozpočtové opatření ě.512017. Vsouladu sustanovením §16 zák. č,25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůdojde k rozpočtovémuopatření v případě
zmén rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích. V příjmovéi výdajové části
rozpočtu dochází k navýšení o 9.208.500,-Kč. (viz příloha č. l)
Rozpočet města Bystré na rok 2018 jako schodkový. Příjmy jsou ve výši 34,703.300,Kč, výdaje jsou ve výši 54,438.400,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnává financování - zapojenim finančníchprostředků z minulých let, (viz příloha č. 2)
Záměr prodeje p.p.č. 3302 l6 v k, ú. Bystré u Poličky o výměře LO99 m2.
Záměr prodeje p.p.č, 330219 v k.ú. Bystré u Poličky o výměře 9]5 m2 a p.p.č. 93813
v k.ú. Bystré u Poličky o výměře 84 m'.
Závěry komise pro hodnocení veřejné zakázky s názvem ,oTechnická infrastruktura Iokalita smetanovaoo
Závéry komise pro hodnocení veřejné zakázky s názvem ,,Zdravotní středisko , č,p.25,,

st.l97('
Závéry komise pro hodnocení veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce mateřské
školy"
Závěry komise pro hodnocení veřejné zakázky s názvem ooStavební úpravy střediska
osobní hygieny v DPS, Škotnič.p. 453''
,,Pokyny pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" s účinnostíod 1.1 .2018 (viz
příloha č. 3)
Komisi pro otevíráníobálek, komisi pro hodnocení nabídek - pro rok 2018* ve složení:

Clen: Dvořák Martin, Mgr. Náhradník: Neudert Jan, Mgr.
Člen: Andrle Josef Náhradník: Dvořák Zdeněk
Člen: Halva Pavel Náhradník: Báča Ladislav
Použitífinančníchprostředků ze smlouvy o úvěru ě.0317277489 s Českou spořitelnou,
a.s., na: ,,Projekt l" - Hasičská zbrojnice
,,Projekt 2" - Oprava chodníku ulice Školní
,,Projekt 3" - Zpevněné plochy u MŠ
,,Projekt 4" - Infrastruktura pro výstavbu RD Hradčany
(Viz příloha č. 4 - titulní list smlouvy + soupis fakíur)
Stanovení výše ceny za vodné ve výši 25,- Kě vč. DPH a stočnéve výši 30,- Kč vč.
DPH pro rok 2018.

Odměňování neuvolněných členůzastupitelstva
(viz

příloha č. 5)

Jednací Ťád Zastupitelstva města Bystré (viz příloha č. 6)

s

účinnostíod

1.1.2018

19.

Usnesení zastupitelstva č. 22 ze dne 19.12.2017, dle návrhu přečtenéhopředse_
dou návrhové komise
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Zastupitelstvo města NESCHVALUJE:
20. Pro rok 2018 přípravu podkladů pro ,,Dotac e oPŽP na domovní ČoV"

Zastupitelstvo města ROZHODLO:
2l, Ve věci veřejné zakázky s názvem ,oTechnická infrastruktura - Lokalita Smetano_
va", že:
Na základě pravidel pro hodnocení nabídek, tj. podle jejich ekonomické qýhodnosti
Podal nabídku s nejvýhodnějším poměrem nabídkové ceny a kvatity účastníkzadávacího řízeni (: vybraný dodavatel), kterým je Jan Andrés, Fůgnerova 350tt2r 77g 00
Olomouc; ICO 60986859 za cenu 329.145r4l Kč vč. DPH, lhůta pro provedení: 85

22.

23.

24.

25.
26.

dnů.

Ve věci veřejné zakázky s názvem ,rZdravotní střediskoo č.p. 25o st. 197u, že: Na základě pravidel pro hodnocení nabídek, tj. podle jejich ekonomické výhodnosti podal
nabídku s nejvýhodnějŠímpoměrem nabídkovó ceny a kvality účastníkzadávacího
řízení(: vybraný dodavatel), kterým je TOLZA, spol. s r.o., Kaštanová 539t64, Brněnské Ivanoviceo 620 00 Brno; lČO ZeglO678, póčet bodů: 98,26, cena: 478.950o00
Kč vč. DPH' lhůta pro provedení: 230 dnů
Ve věci veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce mateřské školy.(, že: Na základě
Pravidel pro hodnocení nabídek, tj. podle jejich ekonomickó výhodnosti podal nabídku s nejnižšínabídkovou cenou účastníkzadávaciho Ťízeni (: vybraný dodavatel), kterým je Josef Kadrman, Švermova 369, 562 03 Ústí naO Ortici; IČO66843758, cena:
35.995,- Kč vč. DPH
Ve věci veřejné zakazky s názvem ,,Stavební úpravy střediska osobní hygieny v
DPS, Školníč.p. 453oo,Že: Na základěpravidel pro hodnocení nabídek, tj. poátř j.ji.r,
ekonomické výhodnosti podal nabídku s nejnřší nabídkovou cenou účastník,ádárucího řizení (: vybraný dodavatel), kterým je KVASTAP s.r.o.o Nerudova 22t, 569 92
Bystré; lCO 25279220, cena:215.458,72 Kč vč. DPH
Ve věci ,,Rekonstrukce mateřské školy" - tepelná čerpadla pro variantu 1, tj. 3 ks
kondenzaČníchkotlŮ s přípravou TUV (pro každéodd. jeden kotel) bez tepóhých
čerpadel
Ve věci o,Rekonstrukce mateřské školy" - řešenívzduchotechniky pro variantu 3,
tj. Vzduchotechnika s rekuperací - jedna VZT jednotka pro I. oddětení a jedna
společná pro II. a III. Oddělení

Zastupitelstvo města RUŠÍ:
27. Výběrové řízenína zpracovatele projektové dokumentace ,,Základní škola, budova II
stupně

-

oprava střechy"

Zastupitelstvo města POVĚŘU"rn :
28. Starostu podpisem smlouvy na veřejnou zakázku s názvem ,,Technická infrastruktura
- Iokalita Smetanova" s vybraným dodavatelem Jan Andrés, Fůgnerova 350tl2r 77g
00 Olomouc; ICO 60986859

29.
30.

31

Starostu podpisem smlouvy na veřejnou zakézku s názvem ,rZdravotní střediskoo
Č.p. 25, st. 197( s vybraným dodavatelem TOLZA, spol. § r.o., Kaštanová 539164,

Brněnské Ivanoviceo 620 00 Brno; lČOZeYOen
Starostu podpisem smlouvy na veřejnou zakázku s názvem ,rRekonstrukce mateřské
školy" s vy-braným dodavatelem Josef Kadrman, Svermova 369,562 03 Ustí nad

Orlicí; ICO ó6843758
31.

32.
JJ.

podpisem smlouvy na veřejnou
Starostu podptsem
§tarostu
veřejnou zakáaku s nazvem
názvem,,Stavební
,,Stavební úpravy střediska osobní hygieny v DPS, Skolní č.p. 453" s vybraným dodavatelem KVASTAP
§.r.o., Nerudova 221,569 92 Bystré; lČO ZSZISZZO
Radu města rozhodnutím o výběru zpracovatele projektové dokumentace ve věci ,,Základní škola, budova II stupně - oprava střechy" a ,,Základní škola, kotelna"
M í sto staro stu mě sta or ganízaci Tříkrál ové sb írky.

Zastupitelstvo města Urr,ÁOÁ:
34. Investičnívýstavbě města vypsat nové výběrové řízeni na zpíacoyatele projektové dokumentace ,,Základní škola, budova II stupně - oprava střechy"
Zastupitelstvo města BERE nn VĚOOVIÍ:
35. Informace k pozemkům v k.ú. Bystré u Poličky ve vlastnictví Státního pozemkového

36.

uřadu.

Zprávu výstavby města ve věci veřejné zakázky s názvem ,rRekonstrukce mateřské
školy, Obránců míru čp.382o Bystréo'týkajícíse:
Dopracování projektové dokumentace firmou Šafář CZ s.r.o., Polička a jeho subdodavatelů
Variantní řešení pro ,,Tepelná čerpadla" a posouzení návrhu projektantem
Posouzení vzduchotechniky, hygienické požadavky a v ariantni řešení systému větrání
budov MŠ
Jmenování komise a její pověření k úkonůmve výběrovém íizeni
PrŮběh administrace veřejné zakázky na dodavatele stavby a aktuální termíny zadávaciho řizení
průběh rcalizace akce

37.
38.
39.

40.

4l.

42.
43.
44.
45.

Zprávu výstavby města ve věci veřejné zakázky s názvem ,,MK Hradčany I"
ZPrávu výstavby města ve věci ,,Základni škola, budova II stupně - oprava střechy"
Zprávu výstavby města ve věci ,,Základni škola, kotelna"
Konání Tříkrálové sbírky v termínu 6. ledna 20l8
Zprávu ředitele ZŠBystré PaedDr. ZdeňkaMrkose.
Zprávu ředitelky Mateřské školy Kvítek Bystré Marcely Satrapové.
Zprávu ředitelky Základni umělecké školy Bystré Bc. Romany Musilové.
Zprávu ředitelky Speciální základni školy Mgr. Dity Bomberové
Termíny řádného zasedáni Zastupitelstva města Bystré v ťoce 2018 - 21,3.,73.6,,19.g.,
19.12.
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Návrhová komise:

předseda:
Členové:

T?1

petr kozáček

//

/Ýfulfu

Josef Andrle

/

4/*

Pavel Halva

6Éu ,,ň.,.
Ing.

Miloslav

í

9rŇ*"i"

Á*r(rť

Mgr. Jarr Neudert, místostarosta

