MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 46. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 20.03.2013 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:00 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny všech členů
rady. Dále konstatoval, že zápis z předchozího jednání rady byl ověřen, námitky k němu nebyly vzneseny a lze do
něho nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na doplnění
nebyl vznesen.
Usnesení č. 46/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 44. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o dílo „Obnova Mariánského sloupu v Drnholci“.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o dílo „Obnova Mariánského sloupu v Drnholci“
Starosta seznámil radu s materiálem.
Jedná se o výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova Mariánského sloupu v Drnholci“. Z důvodu
uzávěrky termínu pro podání žádosti o přidělení dotací, kde je požadováno i doložení uzavřené smlouvy o dílo, bylo
nutné neprodleně svolat radu městyse a provést výběr dodavatele a rozhodnout ve věci uzavření smlouvy o dílo na
předmětnou zakázku.
Jedná se o restaurátorské a stavební práce na opravách Mariánském sloupu v Drnholci. Byli osloveni čtyři dodavatelé
a jejich nabídky byly předloženy radě k posouzení a rozhodnutí ve věci.
Nabídky předložily:
MARSTON-CZ s.r.o., Hvězdárenská 2, Brno, IČ:26226642 – nabídková cena 813.144 Kč včetně DPH
František Pavúček – restaurátor, Nejdek 51 – nabídková cena 1.043.424 Kč včetně DPH
Josef Krososka – restaurátor, Ernestovská 997, Vracov – nabídková cena 891.246 Kč včetně DPH
S:Lukas s.r.o., Kapucínské nám. 303/5, Brno – nabídková cena 1.012.231,55 Kč včetně DPH
Hlavním kritériem při výběru dodavatele byla výše nabídkové ceny. Z toho důvodu rada rozhodla o výběru dodavatele
s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení č. 46/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy na provedení akce „Obnova Mariánského sloupu v Drnholci“
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restaurátorské a stavební práce se společností MARSTON-CZ s.r.o., Hvězdárenská 2, Brno, IČ:2622664, za
nabídkovou cenu 813.144 Kč včetně DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 16:30.

Zápis vyhotoven dne: 22.03.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Ing. Bronislav Kocman
zástupce starosty
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