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Číslo jednání:  JedNR4-14/2019 

Datum jednání:  30.04.2019 

 

2) Program jednání  (USN-R4-263/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa   
5. Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567   
6. Oprava MK Nepomuk 2019   
7. Směrnice pro vedení samostatné účetní evidence pro projekt  „Nepomuk - 

Dvorec, přestupní uzel“   
8. Různé + Diskuse 
9. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-264/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

4) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa  (USN-R4-265/2019) 

Schvaluje 

Zrušení zadávacího řízení na stavební práce v souladu s § 127 odst.2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. 

O zadávání veřejných zakázek. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem pověření zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o., 

aby na základě plné moci sdělil  rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení účastníkům 

zadávacího řízení. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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Schvaluje 

Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem Průběžná 2521/48 

uzavřenou dne 10.12. 2018, jejímž předmětem bylo obstarání záležitosti spočívající v zajištění 

uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce – zjednodušeného podlimitního řízení  akce ,,O bytná zóna Na 

Daníčkách II. etapa”. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dohody o ukončení Příkazní smlouvy uzavřené se Stavební 

poradnou, spol. s r.o. dne 10.12. 2018 na akci ,, Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa”. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Uzavření nové příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění uspořádání zadávacího řízení v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek formou otevřeného řízení – na 

stavební práce akce ,,Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa” za částku 75.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o.., sídlem 

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění uspořádání 

zadávacího řízení v souladu se zákonem č, 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek formou 

otevřeného řízení – na stavební práce akce ,,Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa” za částku 75.000,- 

Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

5) Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567  (USN-R4-

266/2019) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

”Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566, 567” se společností STAVEBNÍ 

PORADNA spol. s r.o. za cenu 20.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš  Chouň. 
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6) Oprava MK Nepomuk 2019  (USN-R4-267/2019) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o., se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 sb., O zadávání veřejných zakázek na akci ,,Oprava MK 

Nepomuk 2019” za částku 20.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. na akci 

,,Oprava MK Nepomuk 2019” za částku 20.000,-Kč bez DPH. 

 

7) Směrnice pro vedení samostatné účetní evidence pro projekt  „Nepomuk - 

Dvorec, přestupní uzel“  (USN-R4-268/2019) 

Schvaluje 

směrnici pro vedení samostatné účetní evidence pro projekt  „Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel“. 

Plnění usnesení zajistí Romana Beníšková. 

 

 

 

Vladimír Vokurka      Ing. Jiří Švec 

        Radní města Nepomuk                  Starosta města Nepomuk 

 


