Město Český Brod
Zápis
3. řádné jednání rady města, konané dne
10. února 2020 v 08:30 hod.
v místě: Kancelář starosty
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Milan Majer, T. Charvát, Ing. Filip
Ulík
Omluveni: Mgr. Pavel Janík, Bc. Jiří Stuchl
Přítomni přizvaní: Ing. Aleš Kašpar – tajemník MěÚ
Předsedající: Bc. Jakub Nekolný
Zapsal: Petronela Matějková
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 60/2020
Volební komise:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Klinecký

Zahájení (08:30 hod) – pan starosta Bc. Jakub Nekolný zahájil 3. řádnou schůzi RM a přivítal
přítomné členy RM. Konstatoval, že je přítomno pět radních, tudíž je jednání
usnášeníschopné. Omluveni z jednání byli Mgr. Janík a Bc. Stuchl.
Jmenování zapisovatele zápisu – zapisovatelkou dnešního zápisu je Petronela Matějková.
Bc. Nekolný se dotázal radních, zda má někdo připomínky k řádnému programu.
Ukončil diskuzi k programu a nechal o programu hlasovat.
Schválení programu jednání.
Schváleno
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Jmenování ověřovatele zápisu – ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Tomáš Klinecký.
Schváleno
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Zápis z 2. řádného jednání rady města bude ověřen Ing. Filipem Ulíkem v nejbližších dnech.

Program pro - 3. řádné jednání rady města
1. Výběr dodavatele VZ " Technika pro městské lesy - Český Brod"
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1. Výběr dodavatele VZ " Technika pro městské lesy - Český Brod"
1) Informace o materiálu pro RM (ZM)
Na základě souhlasu Zastupitelstva města (Usnesení č.11/2020 ze dne 22.01.2020) s
vyhlášením veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení byla dne 22.01.2020
vyhlášena VZ na dodávku nového univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro
Městské lesy Český Brod. Na nákup traktoru získalo město dotaci ve výši 50% z Programu
rozvoje venkova a tato dotace byla Zastupitelstvem města přijata.
Dne 07.02.2020 komise otevřela nabídku jediného uchazeče o veřejnou zakázku "Technika
pro městské lesy - Český Brod" společnosti FOREST MERI s.r.o., IČO: 26274485, s
nabídkovou cenou 3.764.510 Kč bez DPH.
Uchazeč splnil všechny požadavky zadávací dokumentace na sestavení cenové nabídky,
doložil všechny požadované dokumenty a hodnotící komise doporučuje Radě města s
uchazečem uzavřít kupní smlouvu.
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)
OR doporučuje uzavřít kupní smlouvu s vítězným dodavatelem.
3) Dopady řešení na rozpočet města
Dotace poskytnutá z rozpočtu Programu rozvoje venkova 1.882.225 Kč.
Spoluúčast k poskytnuté dotaci 1.882.225 Kč bude hrazena z rozpočtu hospodářského
střediska Městské lesy v roce 2021.
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města
1.4.2. Obnovit a udržovat zeleň podél komunikací a cest, vodních toků a ploch, mezí a další.
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu
v souladu se směrnicí
6) Vypořádání s připomínkami

Bc. Nekolný uvedl bod dle důvodové zprávy.
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 60/2020
Rada města
I.

bere na vědomí

nabídku uchazeče o veřejnou zakázku "Technika pro městské lesy - Český Brod"
společnost FOREST MERI s.r.o., IČO: 26274485, Kroupova 427/102a, 625 00 Brno,
nabídková cena bez DPH 3.764.510 Kč.
II.

určuje
vítězem veřejné zakázky "Technika pro městské lesy - Český Brod" společnost FOREST
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MERI s.r.o., IČO: 26274485, Kroupova 427/102a, 625 00 Brno, s nabídkovou cenou
3.764.510 Kč bez DPH.
III.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo se společností FOREST MERI s.r.o., IČO: 26274485,
Kroupova 427/102a, 625 00 Brno. Návrh smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu tohoto
usnesení.

IV.

pověřuje

starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

Jednání bylo ukončeno v 09:02 hod.

Jakub Nekolný
starosta města

Tomáš Klinecký
ověřovatel zápisu
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