Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
19. schůze – 1. června 2022
RM
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2022 v upraveném znění předloženého návrhu a
uložila předložit ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2022 v upraveném znění předloženého návrhu
na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-4/2022 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-4/2022
zastupitelstvu města k projednání;
schválila znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na roky 2023-2027
v předloženém znění a uložila zveřejnit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na
roky 2023-2027 po zákonnou dobu a předložit ho ke schválení ZM;
vzala na vědomí Účetní závěrku města za rok 2021 a uložila předložit Účetní závěrku města za rok
2021 zastupitelstvu města ke schválení;
vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu hospodaření za rok 2021 a uložila zveřejnit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2021 na úřední desce v předloženém znění a předložit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2021 zastupitelstvu města;
schválila uzavření příkazní smlouvy se společností Bohemia projekt plus s.r.o., IČ 05360781, se sídlem
Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, na provedení nového zadávacího řízení na zhotovitele
projektu „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“ v upraveném znění předloženého
návrhu;
rozhodla v návaznosti na usnesení rady města č. 140/2014 o vyhlášení nové nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý
Plzenec“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
1. schválila zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací
dokumentaci a jejích přílohách,
2. jmenovala členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hejl, Ing.
arch. Michal Volf, JUDr. Tatiana Jirásková, Ing. Michal Hodek, Ing. Richard Giebel a
náhradníky ve složení: Mgr. Lenka Hodková, Ing. Ivo Rada, Ing. Milan Froněk, Ing. Josef
Koželuh, Ing. Václav Holý,
3. uložila starostce města zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné
zakázky,
4. pověřila starostku města rozhodováním o změnách či doplněních zadávací dokumentace a
podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky v souvislosti s případnými dotazy účastníků a
rozhodováním o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

