Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 12/2021
konaného dne 07.04.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 83/2021
Rada města
a) bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a výsledky výběrového řízení
na zhotovitele akce „Rekonstrukce (výměna) havarijního stavu krytiny sportovní
haly Netolice“
b) schvaluje výsledky výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovitele akce
„Rekonstrukce (výměna) havarijního stavu krytiny sportovní haly Netolice“
podala firma Izoplast, a. s., Hlinsko 36, 370 01 Rudolfov, za cenu 1.239.174,- Kč
bez DPH
c) pověřuje STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České
Budějovice, jako zástupce zadavatele, informováním dotčených firem o výsledku
výběrového řízení
d) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
e) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
případně koordinátora BOZP a podpisem příkazních smluv.
Usnesení č. 84/2021
Rada města
a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Výměna oken v havarijním stavu
vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p. 208“
b) pověřuje starostu města zajištěním přípravy zadávacích podmínek výběrového
řízení a podpisem příkazní smlouvy.

Usnesení č. 85/2021
Rada města
a) schvaluje zpracování projektové dokumentace na přeložku VO v lokalitě
„Myslivna“ (okolí domu č. p. 16, Petrův Dvůr, Netolice), včetně inženýrské
činnosti, od firmy Josef Chrt, xxxxx, xxxxx, IČO: 12913481, v ceně do 5.000,- Kč
bez DPH
b) za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit podání objednávky a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 86/2021
Rada města schvaluje udělení souhlasu Základní škole Netolice s přijetím daru –
antigenní testy, respirátory a jiné pomůcky související s řešením situace spojené
s COVID-19.
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