Výpis z usnesení
25. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
26. února 2020
1/ Odpisový plán Mateřské školy Petřvald

25/185

Rada města
po projednání
schvaluje
odpisový plán Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvkové
organizace na rok 2020, dle předloženého návrhu.
______________________________________________________________
2/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Chodník kolem ZŠ na
ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa“
Rada města

25/186

po projednání
rozhodla
na základě Protokolu o 1. jednání hodnotící komise a Zprávy o hodnocení
nabídek ze dne 17. 2. 2020 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu pod označením „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě
- 1. etapa“ a o uzavření smlouvy se společností MVEX stavby s.r.o., IČ
03997286, se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov, která má nabídkovou cenu
bez DPH 478 440,63 Kč.
______________________________________________________________
3/ Zvýšení počtu zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského
úřadu
Rada města
po projednání

25/187

rozhodla
o zvýšení počtu zaměstnanců města Petřvaldu zařazených do městského úřadu
– odboru školství, kultury a tělovýchovy v době od 24. 2. 2020 po dobu
dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance zařazeného do tohoto odboru,
dle předloženého návrhu.
_______________________________________________________________
4/ Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením „Oprava
vzduchotechniky v sále Kulturního domu v Petřvaldě – dodatek č. 1“
Rada města

25/188

po projednání
rozhodla
v souladu s ust. § 222 odstavec 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o

1

dílo č. 1/2020 ze dne 4. 2. 2020 pro stavbu pod názvem „Oprava
vzduchotechniky v sále Kulturního domu v Petřvaldě“ se společnosti PROFI
KLIMA solution s.r.o., IČ 06120059, Nademlejnská 1069/24, 19800 Praha,
dle předloženého návrhu. Cena díla se navyšuje o 7 184 Kč bez DPH, cena
celkem po změně činí 1 458 894 Kč bez DPH. Délka termínu plnění je
zachována v délce 30 kalendářních dnů s tím, že přípravné a další práce, které
neovlivní běžný chod a funkčnost Kulturního domu budou zahájeny dne 2. 3.
2020, zbývající rozsah prací bude zahájen dle pokynu zadavatele, nejpozději
však 1. 7. 2020.
______________________________________________________________
5/ Žádost o použití znaku města Petřvaldu

25/189

Rada města
po projednání
schvaluje
použití znaku města Petřvaldu na internetových stránkách a propagačních
materiálech Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Orlová, se
sídlem Petřvaldská 1202, Orlová–Město, IČ 18050379.
______________________________________________________________
6/ Rezignace člena komise dopravy
Rada města
po projednání

25/190

bere na vědomí
rezignaci Bc. Martina Vojáčka na funkci člena komise dopravy ke dni 26. 2.
2020.
______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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