Usnesení
69. zasedání Rady města Kdyně
konaného dne 9. dubna 2018

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

RM zrušila:
Bod 1.1. Usnesení 66. zasedání Rady města Kdyně konaného dne 8. března 2018, jímž bylo
rozhodnuto o výběru dodavatele v koncesním řízení s názvem „Zajištění zdroje tepla
a dodávky energie pro město Kdyně“.

RM rozhodla:
Vyhovět námitkám stěžovatele, tj. o zrušení rozhodnutí zadavatele (viz. bod 1.1. tohoto
usnesení) a novém posouzení a hodnocení nabídek účastníků „Zajištění zdroje tepla
a dodávky energie pro město Kdyně“ v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zadávacími podmínkami
předmětného koncesního řízení, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení.

RM jmenuje:
V souladu s ustanovením § 42 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění hodnotící komisi k novému posouzení a hodnocení nabídek
účastníků „Zajištění zdroje tepla a dodávky energie pro město Kdyně“, a to ve složení
uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.

Ing. Vladislav Vilímec v.r
místostarosta

Jan Löffelmann v.r.
starosta

1

Příloha č. 2

Usnesení 69. zasedání Rady města Kdyně konaného 9. dubna 2018

Složení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek účastníků koncesního řízení

„ Zajištění zdroje tepla a dodávky energie pro město Kdyně“:

Jan Löffelmann
Ing. Vladislav Vilímec
Ing. Přemysl Stein
Václav Nejdl
Josef Pišťák

starosta města Kdyně
místostarosta města Kdyně
RTCH Consult s.r.o. Praha
jednatel Transteplo spol. s r.o., Kdyně
energetik
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Program 68. zasedání Rady města Kdyně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přidělit byt
Výběr dodavatele „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kdyně“
Námitka ke koncesnímu řízení - kotelna Kdyně
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
Výsledek hospodaření Vodovody a kanalizace města Kdyně spol.s r.o.
Koupě Restaurace u Votrubů
Zuzana Pavlíková – žádost o koupi obecního pozemku
MŠ Markova – žádost o navýšení příspěvku (mzdy) – Rozpočtové opatření č. 3/2018
Příkazní smlouva – Jiří Hafič
Termín 20. zasedání zastupitelstva města
Různé_____________________________________________________________________________

1/

Přidělit byt:
č. 005

Sokolská 634

1+1

(příloha)

2/

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - výběrové řízení. Hodnotitelská komise posoudila nabídky
pěti uchazečů.
(příloha)

3/

Námitka ke koncesnímu řízení - Informace - Ing.Vilímec

4/

Smlouva s ČEZ Distribuce (zast. OMEXON GA Energo s.r.o., Plzeň) č. IV-12-0011706/VB/002.
Jedná se o kabel NN k zahrádkám Na Kobyle. Dohodnutá jednorázová odměna 5.000,- Kč bez
DPH.

5/

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu s ČEZ Distribuce (zast. Senergos a.s., Ostopovice) č. IV-12-0012581, Kdyně, DO,
Škarmanská, 220/2 – kNN. Jedná se o nové kabelové vedení pro nové odběrné místo a výstavbu
připojovací skříně na p.p.č. 220/2 (Kohútová Jana). Dohodnutá jednorázová odměna 5.000,- Kč
bez DPH.

6/

Vodovody a kanalizace města Kdyně skončily hospodaření v roce 2017 se ziskem ve výši
567 386,10 Kč a žádají o ponechání této částky na účtu nerozděleného zisku.
(příloha)

7/

Koupě Restaurace u Votrubů

8/

Paní Zuzana Pavlíková, Ladova 685, 344 01 Domažlice žádá o odkoupení p.p.č. 1622 o výměře
2–
1091 m zemědělský půdní fond, který sousedí s p.p.č. 1600 v jejím vlastnictví.
(příloha)

(příloha)

(příloha)

Krejbichová Anna, Prapořiště 147 – pozemky: 1414/8 1414/9 – rozšíření zahrady – minule
projednáváno
9/

Mateřská škola Markova 523, Kdyně žádá o finanční příspěvek ve výši 308 160,- Kč na platy
zaměstnanců školy.
Řešeno Rozpočtovým opatřením č.3/2018
(příloha)

10/ Příkazní smlouva na vypracování stavební dokumentace a stavební dozor „Oprava komunikace
Kdyně – Podzámčí“ - 19.000,- Kč + 20.000,- Kč. 39.000,- Kč bez DPH.
11/ Stanovit termín 20. zasedání zastupitelstva města.
12/ Různé:

Návrh KB a.s. – smlouva o umístění bankomatu
Informace ředitele MZŠ Kdyně o ředitelském volnu
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