Výpis z usnesení
51. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
17. února 2021

1/ Veřejná podlimitní zakázka Snížení energetické náročnosti MŠ
Šenovské, 735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a
sanace spodní stavby MŠ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada města
po projednání
51/328

rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 15.09.2020 pro akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské,
735 41 Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu MŠ a sanaci spodní
stavby MŠ“ se společností MH – STAVBY, s.r.o., IČ 277 76 506, V Poli
904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava. Cena díla se navyšuje o 477 320,65 Kč bez
DPH, cena celkem po změně činí 25 028 165,77 Kč bez DPH.
_______________________________________________________________
2/ Veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení Rekonstrukce
restaurace a kuchyně KD Petřvald – vyloučení účastníka
Rada města
po projednání

51/329

rozhodla
dle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, a na základě Protokolu o 3. jednání hodnotící komise ze dne 12.
2. 2021 vyloučit účastníka zadávacího řízení společnost „Navláčil stavební
firma, s.r.o., IČ 25301144, Bartošova 5532, 76001 Zlín“, z další účasti v
zadávacím řízení na veřejnou zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení
„Rekonstrukce restaurace a kuchyně KD Petřvald“.
_______________________________________________________________
3/ Smlouva o vypořádání závazků
Rada města
po projednání

51/330

rozhodla
o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků s městem Orlová, zastoupeným
starostou města Mgr. Miroslavem Chlubnou, dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
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4/ Obsazení bytu č. 9 v domě č. p. 1611 na ulici Březinské v Petřvaldě
Rada města
po projednání
51/331

rozhodla
na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy s manželi
….. na uvolněnou bytovou jednotku č. 9 o vel. 2+1 ve III. NP, ulice Březinská,
č. p. 1611 v Petřvaldě. Smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od 1. 3.
2021.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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