ZÁPIS
15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 26. července 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu.
Členové rady: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová, Mgr. Petr Lintner,
Mgr. Petr Valeš
Omluveni: Ing. Jindřich Bláha, MUDr. Lubomír Kříž, Ludmila Zbytovská, Ing. Radek Bryll
Jednání 15. schůze rady města zahájil a řídil místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský.
Po uvítání všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého
programu jednání.
Rada města schválila tento program jednání:
1. Výběrové řízení – jižní strana náměstí Republiky
2. Pozemky, smlouvy
a) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 0
Ověřovateli zápisu byli místostarostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová
a Mgr. Petr Lintner.
Zápis z jednání provede místostarosta MěÚ Mgr. Vladimír Drachovský.
1. Výběrové řízení – jižní strana náměstí Republiky
Předložil: Šárka Kroupová, DiS., pracovnice KT
Příloha: Hodnotící tabulka, Odpověď firmy na žádost o objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny
Na základě mimořádně nízké nabídkové ceny na veřejnou zakázku „Revitalizace jižní části
náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa“ byla firma HES stavební
s. r. o., Praha, vyzvána k objasnění této ceny. Na základě písemné odpovědi, ve které firma
přiznala pochybení při zpracování nabídky, výběrová komise nabídku vyřadila. Z tohoto
důvodu se vítězem výběrového řízení stala firma KAVEX Bohemia, s. r. o., Planá 78, České
Budějovice, za cenu 6.715.413 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/226/2016.
2. Pozemky, smlouvy
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
Předložil: Ing. Dana Hořická – vedoucí OVRR
Příloha: OVRR/3/2016
OVRR předložil radě města návrh smlouvy se společností E.ON Energie, a. s., na dodávku
el. energie do objektu čp. 1/I nám. Republiky, Soběslav. Jedná se o změnu zákazníka ze
společnosti N.S. Centrum, s. r. o., na město Soběslav. Tato změna je bezúplatná, součástí
smlouvy je stávající sazba distribuce.
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/227/2016.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Staveb probíhajících na území města Soběslavi.
Jednání RM skončilo v 14:35 hodin.

