USNESENÍ
č. RM 19/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 16.7.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) posunutí termínu zahájení akce 15.8.2102 a dokončení akce 6.11.2012 v SOD na
„Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Zateplení objektu“ s
vybranou firmou STATING s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Na Spravedlnosti
1306, IČ: 259 63 864.
b) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 s Královéhradeckým krajem, 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.
c) smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo Pivoňkova, areál
Stadionu mládeže parc.č. 436/2, Kostelec nad Orlicí s firmou Východočeská plynárenská
a. s., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4.
d) uzavření smluv č.12512671 a č. 12512672 o nájmu a poskytování služeb s Konica
Minolta Businesss Solutions Czech spol. s r.o., Žarošická 13, 62800 Brno.
e) odkoupení dvou kopírovacích strojů KONICA MINOLTA C253 za zůstatkovou cenu do
1.000,-Kč/ks do majetku města a uzavření servisních a materiálových smluv č. 42527150
a č. 42527160 s Konica Minolta Businesss Solutions Czech spol. s r.o., Žarošická 13,
62800 Brno.
f)

ukončení servisních a materiálových smluv č. 42522890 a 42522970 na kopírovací stroje
s firmou Konica Minolta Businesss Solutions Czech spol. s r.o., Žarošická 13, 62800
Brno a jejich vyřazení z majetku města formou daru příspěvkovým organizacím města
nebo formou odprodeje nejvyšší nabídce.

g) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném
znění „Úprava hygienického zázemí ZŠ Gutha – Jarkovského – budova Palackého
náměstí – opakovaná“ dle stanoveného pořadí: 1. Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 62, 517
42 Doudleby nad Orlicí, IČ: 674 66 231 s nabídkovou cenou 163.472,20 bez DPH.
h) smlouvu o dílo na akci „Úprava hygienického zázemí ZŠ Gutha – Jarkovského – budova
Palackého náměstí – opakovaná“ s firmou Jaroslav Vorlický, Vyhnánov 62, 517 42
Doudleby nad Orlicí, IČ: 674 66 231.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše
32,95 m2 (kancelář 26,25 m2 a sociální zařízení 6,70 m2) v 1. NP budovy čp. 530 v ul.
Příkopy v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
3. ruší
a) v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zadávací řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí –
Instalace plynových tepelných čerpadel a solární soustavy“.

4. ukládá
a) odboru SMM znovu vypsat výběrové řízení a výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí –
Instalace plynových tepelných čerpadel a solární soustavy“ a zaslat těmto 5
společnostem:
1. VODA-PLYN-TOPENÍ Holice s.r.o., Vysokomýtská 333, 534 01 Holice, IČ: 275
24 833
2. VODA – TOPENÍ – KLIMATIZACE – TEPELNÁ ČERPADLA, Miloš Vlasák,
Poběžovice u Holic, 534 01 Holice
3. Josef Malý, Prodej, montáž a servis tepelných čerpadel IVT, Horní Ředice 30, 533 75
4. PRIMAKLIMA Pardubice s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice
5. S.V.A. spol. s r.o., Pramenná ev.č.3, 148 00 Praha- Kunratice
Rada města dále SMM ukládá uveřejnit oznámení o zakázce na internetu.
5. neschvaluje
a) uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1049/3 ostatní plocha o výměře 808 m2
obci a k.ú. Kostelecká Lhota s paní .
. na dobu určitou 29 dní s účinností od
23. 7. 2012.

Kostelec nad Orlicí 18. 7. 2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města
Usnesení č. RM 19/2012 je anonymizováno.

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

