Zápis
z komise výstavby a veřejných zakázek konané dne 18.06.2013 na
MěÚ Štětí
přítomni:

Antonín Böhm – předseda komise
Ing. Zdeněk Brzek – člen komise
Jana Kurfirstová – členka komise
František Zwettler - člen komise
Rudolf Spáčil – tajemník komise

omluveni:

Ing. Pavel Podubecký – člen komise

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Antonín Böhm.
Komise byla svolána za účelem projednání probíhajících a připravovaných investičních akcí
města a půjčky z Fondu rozvoje a bydlení.
1) Stezka Štětí - Stračí
Dne 22.04.2013 byla zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve
veřejné zakázce malého rozsahu na projektové služby a inženýrskou činnost v rámci
zpracování projektové dokumentace stavby Stezka Štětí - Stračí. Termín podání nabídek byl
stanoven ke dni 13.05.2013. Radě města bylo doporučeno na základě předložených nabídek
přidělit veřejnou zakázku společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o.
Pořadové číslo
uchazeče
1.
2.
3.
4.
5.

Obchodní jméno uchazeče

Pořadí

Atelier Promika s.r.o., IČ: 260 80 273
RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 335
AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218
AZ Consult, spol. s r.o. IČ: 445 67 430
Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ: 287 14 792

5.
3.
2.
4.
1.

2) Chodník v Počeplicích
Dne 22.04.2013 byla zveřejněna výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve
veřejné zakázce malého rozsahu na projektové služby a inženýrskou činnost v rámci
zpracování projektové dokumentace stavby Chodník v Počeplicích. Termín podání nabídek
byl stanoven ke dni 13.05.2013. Radě města bylo doporučeno základě předložených
nabídek přidělit veřejnou zakázku společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o.
Pořadové číslo
uchazeče
1.
2.
3.

Obchodní jméno uchazeče
RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 335
AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 473 07 218
Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ: 287 14 792

Pořadí
1.
3.
2

3) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
Žadatel:
Lenka Dunajová, 9.května 359, Štětí
Podání žádosti:
1

04.04.2013
Předmět žádosti:
rodinný dům č.p. 359 ve Štětí – na st.p.č. 571 v kat. území Štětí I.
Účel:
Zateplení konstrukce střechy, instalace tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TUV.
Záruka:
Ručitelský závazek od pana Svatopluka Zelenky, bytem Školní 580, Štětí a pana Jaromíra
Dunaje, bytem 9.května 359, Štětí.
Informace k podané žádosti:
Podaná žádost splňuje kritéria dle platného znění pravidel Fondu rozvoje bydlení.
Bylo ověřeno, že žadatel nemá jiné dluhy vůči Městu.
Doporučení komise (žádost projednána i s vedoucí Odboru ekonomického paní Härtlovou):
Komise doporučuje nahradit titul půjčky 01 - Obnova střechy za titul 05 - Zateplení
obvodového pláště rodinného domu a to z důvodu, že titul půjčky 01 se týká účelu
"rekonstrukce střechy" ve smyslu výměny střešní krytiny a konstrukce krovu, nikoliv zateplení
střechy. Pro zateplení střechy, jako části obvodového pláště odpovídá právě titul půjčky 05.
Komise doporučuje poskytnout půjčku v plné výši

Příští jednání Komise výstavby a veřejných zakázek se bude konat dne 10.09.2013 ve 14:00
hod. v kanceláři č. 24 Městského úřadu Štětí.

Předseda komise Antonín Böhm:

Tajemník komise Rudolf Spáčil:

2

