Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17.05.2017

USNESENÍ
ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 17. května 2017

upravená verze
č. RM 128/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
převod peněžitých prostředků ve výši 154.687,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Školní 525, 357 51
Kynšperk nad Ohří, IČO 635 31 054 a použití těchto peněžitých prostředků na odstranění
zjištěných nedostatků při kontrole Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje na základě
žádosti ředitelky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
2. ukládá
ředitelce Mateřské školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Školní 525, 357 51 Kynšperk nad
Ohří formou tabulky doložit výsledek poptávkového řízení na výši ceny jednotlivých prvků a
3. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení ředitelce mateřské školy do 31. 05. 2017.

č. RM 129/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informace ředitelky Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace,
Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 69978883, o projektu „Modernizace
učeben cizích jazyků, přírodních věd a dílen“, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení do 30. 05. 2017.

č. RM 130/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
plnění plánu investic a oprav na rok 2017 k 10. 05. 2017.
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č. RM 131/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení včetně hodnot všech hodnotících kritérií (nabídkových cen, termínů
realizace a délek záruční doby) jednotlivých uchazečů na dodavatele stavebních prací pro
veřejnou zakázku zadávanou jako zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce ve smyslu
§ 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka,
Kynšperk nad Ohří – II. etapa“,
2. schvaluje
a) zadání zakázky vítězi výběrového řízení za cenu dle podané nabídky. V případě neochoty
k uzavření smlouvy ze strany vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, případně nepředložení
všech zákonem stanovených dokladů a požadovaných dokladů v zadávací dokumentaci uchazeče
ve lhůtě 10-ti pracovních dnů následujících po odeslání výsledků výběrového řízení a výzvy
k součinnosti před podpisem smlouvy zadat plnění zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě
za cenu dle podané nabídky, případně analogicky dále na třetím místě.
b) uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce „Výstavba inženýrských sítí a
komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří – II. etapa“ s vítězem
výběrového řízení na dodavatele stavby, kterým se stala společnost Stavby IS s.r.o.,
Lomená 326, 351 35 Plesná, IČO: 264 03 510, DIČ: CZ26403510, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 18026. Pokud vítěz
výběrového řízení odmítne podepsat smlouvu o dílo, případně nepředloží všechny zákonem
stanovené doklady a požadované doklady v zadávací dokumentaci ve lhůtě 10-ti pracovních dnů
následujících po odeslání výsledků výběrového řízení a výzvy k součinnosti před podpisem,
bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil na 2. místě, případně analogicky dále na
třetím místě a
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru vyrozumět všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení, vyzvat
vítěze k součinnosti před podpisem smlouvy a předložit smlouvu k podpisu starostovi města
v termínu do 31.05.2017 a
4. pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

č. RM 132/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
a) zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů ze dne 24.04.2017 a 27.04.2017 a doporučení komise ke
zrušení veřejné zakázky „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku
dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří“,
b) zrušení veřejné zakázky „Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro
jednotku dobrovolných hasičů Města Kynšperk nad Ohří“ zahájené dne 03.02.2017,
2. ruší
usnesení č. RM 72/2017 bod 2. ze dne 22.03.2017 ve znění:
„2. schvaluje
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a) zadání zakázky vítězi výběrového řízení za cenu dle podané nabídky. V případě neochoty
k uzavření smlouvy ze strany vybraného uchazeče o veřejnou zakázku zadat plnění zakázky
uchazeči, který se umístil na 2. místě, za cenu dle podané nabídky,
b) uzavření smlouvy Kupní smlouvy, dle § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, na dodávku 1 ks cisternové automobilové stříkačky, kategorie podvozku 3, hmotnostní
třídy S, s čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l/min, včetně požární výbavy v provedení
speciálním pro velkoobjemové hašení, dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást této
kupní smlouvy (dále jen CAS) s vítězem výběrového řízení na dodavatele, kterým se stala
společnost THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka
2192, IČO 465 08 147 za cenu 6 642 900,00 Kč vč. DPH. Pokud vítěz výběrového řízení odmítne
podepsat kupní smlouvu, bude smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil na 2. místě, dle
návrhu kupní smlouvy uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu“
3. ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit další kroky nezbytné k novému zadání veřejné zakázky dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek do 22.05.2017 a
4. pověřuje
starostu podpisem příslušných listin.

č. RM 133/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení a o jednorázové
úhradě za omezení vlastnických práv a o technických podmínkách budoucí realizace stavby v
souvislosti se stavbou „IV-12-0011688 - Kynšperk nad Ohří, SO, pč.1218/17“ mezi Městem
Kynšperk nad Ohří a uživatelem (investorem stavby) společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 /společnost
je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným pod oddílem B, vložkou 2145 u Krajského soudu
v Ústí nad Labem/, za cenu 9 075,00 Kč vč. DPH, dle podmínek návrhu smlouvy uvedeného
v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit smlouvu a souhlas k podpisu starostovi do 24.05.2017 a
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy a souhlasu.

č. RM 134/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.04.2016 na pronájem bytu XXX (1+1
s celkovou podlahovou plochou 51,00 m2), v bytovém domě ve městě Kynšperk nad Ohří XXX,
v ulici J. K. Tyla, který je součástí pozemku parcelní číslo 40/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
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kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří mezi
XXX a Městem Kynšperk nad Ohří, dodatkem se mění doba nájmu na dobu určitou 1 rok,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk
nad Ohří, s.r.o. k uzavření dodatku a
3. pověřuje
starostu podpisem dodatku.

č. RM 135/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) dohodu o ukončení nájmu části pozemku parcelní číslo 1347 (trvalý travní porost) o výměře
300 m2 v katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad
Ohří dohodou ke dni 31.05.2017 s nájemcem XXX, bytem XXX,
b) záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo 1347 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 v
katastrálním území a obci Kynšperk nad Ohří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, katastrální pracoviště Sokolov na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu min. 2,62 Kč/m2/rok (cena stanovena pro
rok 2017) s každoročním navýšením o index růstu inflace, pro účel využití zahrada,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit dohodu k podpisu starostovi města a zveřejnit záměr po
dobu min. 15 dnů na úřední desce Města Kynšperk nad Ohří a
3. pověřuje
starostu města podpisem dohody.

č. RM 136/2017
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smluv o partnerství a spolupráci mezi Městem Kynšperk nad Ohří a
a) Obcí Šabina, IČO 00573159, se sídlem Šabina 80, zastoupené starostou obce Františkem
Peškem,
b) Obcí Kaceřov, IČO 00259381, se sídlem 35751 Kaceřov 32, zastoupené starostou obce
Miroslavem Püchnerem,
c) Obcí Obec Chlum Svaté Maří, IČO00259331, se sídlem 35709 Chlum Svaté Maří, náměstí
J. W. Goetheho 26, zastoupené starostou obce Miroslavem Hrůzou,
d) Mateřskou školou Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace,
IČO 63531054, se sídlem Školní 525/11, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupená ředitelkou školy
Mgr. Vlastimilou Prchalovou,
e) Mateřskou školou Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková
organizace, IČO 49766961, se sídlem U Pivovaru 367/3, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupená
ředitelkou školy Milenou Valešovou,
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f) Svazem tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Sokolov venkov,
IČO 22909877, se sídlem Hornická 1595, 356 01 Sokolov, zastoupený předsedou místní
organizace Jurajem Zubko
v rámci přípravy a realizace projektu „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540,
Kynšperk nad Ohří“, s podporou Integrovaného regionálního operačního programu „MAS
Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení“, specifického cíle 4.1 – posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy v příloze č. 1 tohoto materiálu,
2. ukládá
vedoucí majetkového odboru předložit starostovi smlouvy k podpisu do 25.05.2017 a
3. pověřuje
starostu podpisem smluv.

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
1. místostarostka

v.r.

Mgr. Yvetta Milfaitová v.r.
radní

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk
nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“
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