MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 50. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 20.05.2013 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
omluveni: 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
členů rady.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na
doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 50/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 50. schůze Rady městyse Drnholec:
1.
2.
3.
4.

Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Smlouva o dílo – vybavení interiéru obřadní síně
Výběrové řízení – garážová vrata požární zbrojnice
Závěr

Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o dílo – vybavení interiéru obřadní síně
Starosta seznámil radu s materiálem. Byla předložena nabídka společnosti Potrusil s.r.o., IČ:253 10 119, se
sídlem Vlkova 1a, Brno – Líšeň, na pořízení vnitřního vybavení interiéru obřadní síně ve Staré radnici.
Předmětem této nabídky je zhotovení mobilních truhlíků, řečnického pultu a dodání koberce podle
architektonického návrhu v celkové ceně 100.167,43 Kč včetně DPH.
Dále byla předložena nabídka společnosti LUXECO s.r.o., IČ: 293 01 173, se sídlem Václavská 222/4, Brno
na nákup svítidel v celkové ceně 74.214 Kč včetně DPH.
Nákup dalšího vybavení – kusový nábytek (křesla, židle), koberec a další vybavení dle architektonického
návrhu, bude řešeno individuálním nákupem případně objednávkou přímo u výrobce.

Usnesení č. 50/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo e společností Potrusil s.r.o., IČ:253 10 119, se sídlem
Vlkova 1a, Brno – Líšeň na pořízení vnitřního vybavení interiéru obřadní síně za celkovou
dohodnutou cenu 100.167,43 Kč včetně DPH. Znění smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato
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Usnesení č. 50/3:
Rada schvaluje nákup svítidel od společnosti LUXERO s.r.o., IČ: 293 01 173, se sídlem Václavská
222/4, Brno v celkové ceně 74.214 Kč včetně DPH podle předložené nabídky.
Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Výběrové řízení - garážová vrata požární zbrojnice
Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět společností. Byla doručena pouze jediná nabídka společnosti G-mont
s.r.o., IČ: 262 57 874, se sídlem Štefánikova 32, Hodonín v nabídkové ceně 286.040 Kč včetně DPH.
Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jediná nabídka, odročila rada rozhodnutí v této věci na svou příští
schůzi.
bez usnesení

Bod 4 - Závěr:
Schválený program byl vyčerpán, příspěvky do diskuze žádné nebyly. Starosta ukončil schůzi v 16:40.

Zápis vyhotoven dne: 21.05.2013
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Ivičič Jan
starosta

Bejdák Karel
člen rady
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