Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 8/2021
konaného dne 08.03.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 57/2021
Rada města
a) bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a výsledky výběrového řízení
na zhotovitele akce „Cyklostezka Netolice – Kratochvíle, etapa II a Cyklochodník
Netolice – Kratochvíle, etapa III“
b) schvaluje výsledky výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovitele akce
„Cyklostezka Netolice – Kratochvíle, etapa II a Cyklochodník Netolice –
Kratochvíle, etapa III“ podala firma Reno Šumava stavby s. r. o., Pražská 326,
384 22 Vlachovo Březí, za cenu 5.850.300,- Kč bez DPH
c) vylučuje účastníka výběrového řízení - firmu Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, 385
01 Vimperk, z důvodu nesplnění formálních podmínek výběrového řízení
d) schvaluje prvního náhradníka - firmu STRABAG a. s., Vodňanská 333, 383 01
Prachatice
e) pověřuje STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České
Budějovice, jako zástupce zadavatele informováním dotčených firem o výsledku
výběrového řízení
f) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
g) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
případně koordinátora BOZP a podpisem příkazních smluv.
Usnesení č. 58/2021
Rada města
a) bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a výsledky výběrového řízení
na zhotovitele akce „Chodník Netolice – KOH-I-NOOR GRAFIT, úsek č. 2“
b) schvaluje výsledky výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovitele akce
podala firma Reno Šumava stavby s. r. o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, za
cenu 2.999.000,- Kč bez DPH
c) schvaluje prvního náhradníka - firmu STRABAG a. s., Vodňanská 333, 383 01
Prachatice
d) pověřuje STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České
Budějovice, jako zástupce zadavatele informováním dotčených firem o výsledku
výběrového řízení
e) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
f) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
případně koordinátora BOZP a podpisem příkazních smluv.
Usnesení č. 59/2021
Rada města schvaluje zvýšení nájemného o inflaci za předchozí kalendářní rok
nájemcům nebytových prostor v objektu radnice.
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Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

Usnesení č. 60/2021
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o převzetí a odstranění odpadů,
uzavřené s Janem Záhorkou, xxxxx, xxxxx, IČO: 43842780, ze dne 31.03.2015 a
pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
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Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

