Město

Klášterec

nad

Ohří

USNESENÍ
z 27. schůze Rady města, konané dne 24. září 2015

Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body:
Usn. č. 691/27/2015
Rada města projednala a
volí
ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Hybner, p. Jaroslav Ježek.
Usn. č. 692/27/2015
Rada města projednala a
schvaluje
upravený program 27. schůze Rady města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 693/27/2015
Rada města projednala a
A) pověřuje
p. Vlastimila Dokoupila řízením Odboru výstavby a rozvoje města při Městském úřadu
v Klášterci nad Ohří s účinností od 21.09.2015 do doby jmenování nového vedoucího
úředníka tohoto odboru
B) ukládá
tajemníkovi Městského úřadu v Klášterci nad Ohří pověřit p. Vlastimila Dokoupila
vedením odboru na dobu určitou a stanovit platový výměr.
Odpovídá: Bc. Jaroslav Kohout – vedoucí úřadu
Termín: 25.09.2015
Usn. č. 694/27/2015
Rada města projednala a
A) revokuje
usnesení č. 672/26/2015, kterým schválila upravenou zadávací dokumentaci a
vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., na
zhotovitele zakázky "KINO EGERIE – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ řešení interiéru a
vnitřních stavebních úprav domu čp. 93"
B) schvaluje
zadávací dokumentaci v původním znění a vyhlášení veřejné zakázky na stavební
práce dle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele zakázky "KINO EGERIE – KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ řešení interiéru a vnitřních stavebních úprav domu čp. 93"
C) jmenuje
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek
ve složení: J. J., E. K., Ing. P. H., S. P., Ing. Š. K., včetně jmenování náhradníků za
každého člena komise ve složení: Ing. K. M., PaedDr. V. H., V. Z., Bc. J. K., J. S.
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Usn. č. 695/27/2015
Rada města projednala a
A) schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD/011/2015/ORI na provedení stavební
zakázky "Realizace energetických úspor v objektu kina Egerie v Klášterci nad Ohří"
uzavřenou mezi Městem Kláštercem nad Ohří a dodavatelem stavební firmou PETROM
STAVBY, a.s., IČO 26769611 jehož předmětem je změna právní formy dodavatele z
s.r.o. na a.s., změna rozsahu plnění ve vztahu na plánované úpravy interiéru a
prodloužení termínu dokončení stavby do 25.10.2015
B) ukládá
starostce města podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD/011/2015/ORI.
Odpovídá: Vlastimil Dokoupil - OVaRM
Termín: 15.10.2015

Dne: 30.09.2015

--------------------Ing. Petr Hybner
ověřovatel

-----------------------p. Jaroslav Ježek
ověřovatel

--------------------------Ing. Kateřina Mazánková
starostka

Usnesení vyhotovila: Marie Fabianová – asistentka kanceláře úřadu
Dne: 30.09.2015
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