Výpis z usnesení
85. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala
19. července 2018

1/ Rozpočtové opatření č. 11/2018
Rada města
po projednání
85/462

s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11/2018:
a) na realizaci nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Ostravské ve výši 120
tis. Kč, zvýšení § 2212 – Silnice bude hrazeno z přijatého investičního
daru,
b) přesun částky 23 tis. Kč z pol. 5171 na pol. 6121 v § 2212 – Silnice na
realizaci nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Ostravské,
c) na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 15 tis. Kč. Českému
kynologickému svazu ZTO Petřvald, zvýšení § 3429 – Ostatní zájmová
činnost a rekreace bude hrazeno ze zůstatku prostředků minulého roku
(pol. 8115).
____________________________________________________________
2/ Veřejná zakázka „Specifické informační systémy města Petřvald“
Rada města
po projednání

85/463

rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na podlimitní
veřejnou zakázku „Specifické informační systémy města Petřvald“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností AutoCont CZ
a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795
zastoupenou ředitelem krajského obchodního zastoupení Vladimírem
Vybíralem za cenu 3 249 000 Kč bez DPH, ve znění dle přílohy.
____________________________________________________________
3/ Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele elektrické energie pro
město Petřvald
Rada města
po projednání

85/464

rozhodla
o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod
označením „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Petřvald
a jeho příspěvkové organizace“ a o uzavření smluv s uchazečem E.ON
Energie, a.s., IČ 26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, dle přílohy.
____________________________________________________________________

4/ Statut Petřvaldských novin
Rada města
po projednání

1

85/465

schvaluje
a) Statut Petřvaldských novin, dle předloženého návrhu.
ruší
b) usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu ze dne 15. 8. 2012 č. 24/99 d).
_______________________________________________________________
5/ Různé
Rada města
po projednání

85/466

rozhodla
a) o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb
při ochraně osobních údajů č. 2018/GDPR/100/020, uzavřené dne 16. 5.
2018 s PhDr. Mgr. Ing. Bc. Lukášem Smutným, MBA, MSc., dle
předloženého návrhu.
bere na vědomí
b) termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2019:
20. 2., 24. 4., 26. 6., 28. 8., 30. 10., 11.12.
_______________________________________________________________

Ing. Jiří Lukša
starosta

Ing. Petr Dvořáček
místostarosta
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