Výpis Usnesení z 13

Výpis Usnesení
z 13. řádného jednání rady města dne 11.července 2006 od 12,30 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č. 220/06 :
Rada města schvaluje navržený program 13.řádného jednání rady města.
Usnesení : č. 221/06 :
Rada města se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, předloženou hodnotící komisí veřejné zakázky „Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech"“ zadané
v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) a na základě toho schvaluje:
1. vyřazení nabídky uchazeče F+R+K s.r.o., se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČ : 61324817, DIČ : CZ61324817, z důvodu nesplnění požadavku dle § 32 odst. 1 písm. c)
zákona - výše obratu 50 mil. Kč za předcházející 3 účetní období, nedodržení požadované maximální doby realizace;
2. vyřazení nabídky uchazeče MaAE a.s., se sídlem náměstí Míru 149, 436 01 Litvínov, IČ : 26428491, DIČ : CZ26428491, z důvodu nesplnění požadavku dle § 32 odst. 1 písm. c) zákona výše obratu 50 mil. Kč za předcházející 3 účetní období;
3. vyřazení nabídky uchazeče Karel Kolský - GIF, se sídlem Přestanov 20, 403 17 Chabařovice u ÚL, IČ : 13333135, DIČ : CZ390103068, z důvodu nesplnění požadavku dle § 32 odst. 1
písm. c) zákona - výše obratu 50 mil. Kč za předcházející 3 účetní období;
4. s ohledem na vyloučení všech uchazečů zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 68 odst. 3., písm. b) zákona a
ukládá odboru SMM MěÚ zajistit neprodlené odeslání rozhodnutí o vyřazení nabídek a uveřejnit zrušení zadávacího řízení souladu s § 68 odst. 4 zákona.
Usnesení : č. 222/06 :
Rada města na základě zrušení otevřeného zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech“ podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
schvaluje zadání akce podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách jako zakázku malého rozsahu s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona formou výzvy uchazečům M.AE a.s.,
sídlem náměstí Míru 149, 436 01 Litvínov a Karel Kolský - GIF, sídlem Přestanov 20, 403 17 Chabařovice u ÚL a zveřejněním textu výzvy k podání nabídky na úřední desce (včetně
internetové úřední desky na stránkách města) s podmínkami shodnými se zadáním v otevřeném řízení s úpravou výše obratu za předcházející 3 účetní období v součtu 50 mil. Kč a
změněnými hodnotícími kritérii ekonomické výhodnosti - cena s váhou 50 %, záruční lhůta 30 %, doba realizace 20 %, lhůtou pro předložení nabídky do 7 dnů od zveřejnění výzvy a
ukládá odboru SMM MěÚ zajistit neprodlené rozeslání a zveřejnění výzvy.
Usnesení : č. 223/06 :
Rada města projednala zprávu odboru majetku města o zadání realizace akce „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MěÚ“ a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na celou akci s tím,
že nabídky musí být podány na celou budovu a v členění na jednotlivá podlaží a páteřní rozvod a v letošním roce se zrealizuje páteřní rozvod a přízemí (případně sklepní rozvody), dle
výše cenové nabídky a v souladu se schváleným rozpočtem, a další podlaží se budou realizovat v následujících letech a ukládá odboru SMM MěÚ zajistit vyhlášení výběrového řízení na
realizaci zadání zakázky zasláním výzvy na podání cenové nabídky následujícím firmám a zveřejněním textu výzvy na úřední desce a internetových stránkách města:
1. p.Zdeněk Hrabák - ELSAM, Dukelská 1779/20, 430 01 Chomutov
2. p.Miroslav Wolf, ul. Moskevská 1238/32, 431 91 Vejprty
3. f.NOEL-PLUS, s.r.o., Dukelská 1585/12, Chomutov 430 01
4. f.František Janoušek, Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov
5. p.Jaroslav Kořínek, ul..M.Gorkého 979, 431 91 Vejprty
s tím, že lhůta pro podání nabídky je 26. července 2006 do 10,00 hod., max. termín ukončení a předání díla je 30.listopadu 2006, min. požadovaná záruční doba 5 let, firmy doloží
oprávnění k podnikání, výpis z Obchodního rejstříku, roční obrat za loňský rok, referenční akce včetně kontaktů pro ověření referencí, s hodnocením podle nabídnuté ceny.
Usnesení : č. 224/06 :
Rada města projednala zprávu odboru majetku města o zadání realizace akce „oprava fasády objektu školní družiny a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na celou akci s tím, že
nabídky musí být podány na celou budovu, v členění na jednotlivé části fasády a v letošním roce se zrealizuje fasáda do ul. Přísečnická a ke trati a další části fasády se budou realizovat v
následujících letech a ukládá odboru SMM MěÚ zajistit vyhlášení výběrového řízení na realizaci zadání zakázky zasláním výzvy na podání cenové nabídky následujícím firmám a
zveřejnění textu výzvy na úřední desce a internetových stránkách města :
1. f.METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most
2. Vilém Graupner, S.K.Neumanna 940/3, 431 91 Vejprty
3. f. STRIX Chomutov s.r.o., 28.října 1081, 430 01 Chomutov
4. Josef Hynek, Husova 201, 431 63 Perštejn
5. Družstvostav, Karlovy Vary
s tím, že lhůta pro podání nabídky je 26.července 2006 do 10,00 hod., max. termín ukončení a předání letošní části díla je 31.října 2006, min. požadovaná záruční doba 5 let. Firmy doloží
oprávnění k podnikání (živnostenské listy, výpis z obchodního rejstříku), roční obrat za loňský rok referenční akce včetně kontaktů pro ověření referencí, s hodnocením podle nabídnuté
ceny.
Usnesení : č. 225/06 :
Rada města byla seznámena s žádostí pana M. G., o prominutí zůstatku příspěvku do FO ve výši 12 tis. Kč, s žádostí paní D. M., bytem o odprodej vyřazené kuchyňské linky, s žádostí
pana J. Š., o úlevu na nájemném za dva měsíce a se žádostí paní A. B., o zrušení výpovědi z nájmu a
schvaluje odprodej vyřazené kuchyňské linky za 500,-Kč paní D. M.,;
neschvaluje :
1. prominutí zůstatku nesplaceného příspěvku do fondu oprav ve výši 12 tis.Kč panu M. G., s tím, že příspěvek do fondu oprav souvisí s přidělením bytu dle pravidel města a nijak
nesouvisí s opravami v bytě, které jmenovaný provedl bez souhlasu města o své vlastní vůli a na vlastní náklady.
2. odpuštění nájemného za dva měsíce a to 7 a 8 měsíc roku 2006 panu J. Š.,
3. zrušení výpovědi z nájmu paní A. B., z důvodu dluhu vůči městu.
Usnesení : č. 226/06 :
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Rada města se seznámila s bytovými záležitostmi, předloženými odborem správy bytového fondu města a s přihlédnutím k doporučení bytové komise a na základě projednání schvaluje
:
1. přidělení bytů velikosti 1+3 a větší I.ktg. :
- J. Ž.,
- M. S., pod podmínkou složení tří nájmů dopředu;
- V. O.,
- R. R.,
jmenovaní splňují podmínky pro přidělení bytů dle pravidel města.
2. přidělení bytů velikosti 1+2 I.ktg. :
- I. J.,
- M. K., (výměna bytu)
- K. K.,
Jmenovaní splňují podmínky pro přidělení bytu dle pravidel města.
neschvaluje :
3. přidělení bytů velikosti 1+2 I.ktg. :
- A. L., z toho důvodu, že jmenovaná vykazovala v bytě dluhy a má byt 1+2
- J. F., z důvodů vysokých dluhů vůči městu
a ukládá odboru správy bytového fondu o tomto rozhodnutí informovat žadatele.
Usnesení : č. 227/06 :
Rada města projednala žádost paní H. Ch. o pronájem polohovací postele pro svého nemocného manžela a schvaluje polohovací postel bezúplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou s
tím, že odbor VVSVŠ projedná sociální situaci rodiny s návrhy na řešení.
Usnesení : č. 228/06 :
Rada města byla seznámena se zprávou odboru SMM MěÚ o připravovaném kurzu v rámci projektu Europodnikatelka 21.století ve Vejprtech a schvaluje pronájem zasedací místnosti v
objektu MěKaSS pro potřebu školení žen v období září až prosinec v četnosti 2-3 dny dvakrát do měsíce a to za nájemné ve výši 200 Kč za den.
Usnesení : č. 229/06 :
Rada města byla seznámena s návrhem na prodloužení nájemního vztahu mezi Městem Vejprty a podnikatelem N. V. T., k objektu č.p. 153/17 v ulici Bärensteinská ve Vejprtech,
řešeného nájemní smlouvou č. 10/98 ze dne 5.5.1998 a následných dodatků ke smlouvě a schvaluje prodloužení nájemního vztahu do 31.12.2013 za podmínky :
1. úhrady nájemného na dobu dvou let dopředu, to znamená do 31.12.2008 s termínem úhrady do 31.7.2006.
2. opravy a nátěru fasád (včetně balkonů a prvků) boční strany z ulice Pohraniční stráže a zadního traktu Bärensteinské ul., opravy a nátěru střechy objektu a klempířských prvků na
náklady nájemce a to v termínu do 31.12.2008.
3. nahrazení stávající smlouvy + dodatků jednou smlouvou, ve které budou ošetřeny a aktualizovány všechny stávající podmínky nájmu s tím, že výše nájemného je platná do
31.12.2008 a od 1.1.2009 bude výše nájemného stanovena na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.
Usnesení : č. 230/06 :
Rada města schvaluje termíny řádných jednání rady města takto :
čtvrtek 20.7.2006 od 10,00 hod.,
pondělí 31.7.2006 od 12,30 hod.,
čtvrtek 17.8.2006 od 8,00 hod. s tím, že program řádných jednání rad na měsíce září a říjen bude stanoven v měsíci srpnu.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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