Předkládá Mgr. Jaroslav Brandejs
Tajemník MěÚ

JEDNÁNÍ RM v období od 12.3.2012 do 2.4.2012
 Rada města se sešla 4x.
 Dále jsou uvedeny příklady zásadnějších rozhodnutí

rady města.

Jednání RM č. 8/2012 konané dne 19.3. 2012
Mimo jiné projednáno:
 Schválení smluv na zajištění provozu areálu bývalých

kasáren
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o sdružených službách na
dodávku plynu se společností Východočeská plynárenská a.s., se
sídlem v Hradci Králové pro areál bývalých kasáren v Kostelci nad
Orlicí od 1.4.2012.

 Kostelecké posvícení - pověření OSO uzavíráním a

podepisování smluv na výše uvedenou akci
RM pověřila Ing. Veroniku Stavrinou uzavíráním a
podepisováním smluv na akci 10. Kostelecké posvícení dle
schváleného rozpočtu města pro rok 2012 na výše uvedenou akci.

Jednání RM č. 10/2012 konané dne 2.4.2012
Mimo jiné projednáno:
 Kanalizace Jelínkova ulice, Kostelec nad Orlicí

RM schválila výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením § 6 dle
Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Kostelec nad Orlicí kanalizace Jelínkova ulice“ dle stanoveného
pořadí:
1. KVIS Pardubice a.s., se sídlem v Pardubicích, nabídková cena 1.331.773
Kč s DPH,
2. ARROW, spol. s.r.o., se sídlem v Moravské Třebové, nabídková cena
1.970.231 Kč s DPH,
3. MADOS MT s.r.o., se sídlem v Kostelci nad Orlicí, nabídková cena
2.250.275 Kč s DPH.

RM schválila smlouvu o dílo na akci „Kostelec nad Orlicí kanalizace
Jelínkova ulice“ s vybranou firmou KVIS Pardubice a.s.

Jednání RM č. 10/2012 konané dne 2.4.2012
 Poskytování služeb spojených s provozem certifikovaného

elektronického nástroje pro evidenci, správu a zadávání veřejných
zakázek
RM schválila výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby v souladu s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění „Poskytování služeb spojených s
provozem certifikovaného elektronického nástroje pro evidenci, správu a
zadávání veřejných zakázek“ dle stanoveného pořadí:
1. B2B CENTRUM a.s., se sídlem v Praze 4 - Chodov, nabídková cena 231.840 Kč
s DPH,
2. PPE.CZ s.r.o., se sídlem v Ostravě – Poruba, nabídková cena 342.480 Kč
s DPH.
RM schválila smlouvu o dílo na akci „Poskytování služeb spojených s
provozem certifikovaného elektronického nástroje pro evidenci, správu a
zadávání veřejných zakázek“ s vybranou firmou B2B CENTRUM a.s., se sídlem
v Praze 4 – Chodov.

Jednání RM č. 10/2012 konané dne 2.4.2012

Mimo jiné projednáno:
 Schválení dohody o narovnání se společností

Telefónica O2

RM schválila dohodu o narovnání se společností Telefónica
Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2.
RM souhlasila se zpětvzetím stížnosti podané na společnost
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Za
Brumlovkou 266/2 u Českého telekomunikačního úřadu,
225 02 Praha 025, Sokolovská 219.

