
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 101. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 13. července 2018 od 08:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 1692/2018 

1. RM bere na vědomí předloženu Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – tělocvična ZŠ“. 

2. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění stavebních prací na akci 

„Jiříkov – výměna oken – tělocvična ZŠ“. 

3. RM rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – tělocvična ZŠ“,  

dle stanovených kritérií, předložil dodavatel INT-EX, s r.o., se sídlem Hoření 2501,  

400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25039580, s nabídkovou cenou ve výši 451.636,- Kč včetně 

DPH. Druhou v pořadí je nabídka od dodavatele OKNOPLUS s.r.o., se sídlem Resslova 

411/2, 796 01 Prostějov, IČ: 05992834, s nabídkovou cenou ve výši 447.196,04 Kč včetně 

DPH. Třetí v pořadí je nabídka od dodavatele Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 

250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, s nabídkovou cenou ve výši 495.066,87 Kč včetně DPH. 

4. RM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem 

účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, 

na stavební práce, na akci „Jiříkov – výměna oken – tělocvična ZŠ“. 

5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – 

výměna oken – tělocvična ZŠ“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem INT-EX, s r.o.,  

se sídlem Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25039580, s nabídkovou cenou ve výši 

451.636,- Kč včetně DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží veškeré doklady  

a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval, jako podmínku pro uzavření 

smlouvy. 

6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací  

na akci „Jiříkov – výměna oken – tělocvična ZŠ“, mezi Městem Jiříkov a dodavatelem  

INT-EX, s r.o., se sídlem Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25039580, s nabídkovou 

cenou ve výši 451.636,- Kč včetně DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží 

veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval, jako podmínku 

pro uzavření smlouvy.             

 

Usnesení č. 1693/2018 

1. RM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o dílo na zajištění zpracování Studie 

proveditelnosti, včetně příloh a zpracování elektronické projektové žádosti v informačním 

systému MS2014+, za účelem získání dotace z veřejných prostředků, v rámci projektu 

s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Business Benefit 

s.r.o., se sídlem Koněvova 141, 130 00 Praha 3, na zpracování Studie proveditelnosti včetně 

příloh a zpracování elektronické projektové žádosti v informačním systému MS2014+,  

za účelem získání dotace z veřejných prostředků, v rámci projektu s názvem „Jiříkov  

– stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 
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lokality II“, za cenu ve výši 100.000,- Kč bez DPH, která bude uhrazena pouze  

za předpokladu schválení projektové žádosti ze strany poskytovatele dotace. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

Business Benefit s.r.o., se sídlem Koněvova 141, 130 00 Praha 3, na zpracování Studie 

proveditelnosti včetně příloh a zpracování elektronické projektové žádosti v informačním 

systému MS2014+, za účelem získání dotace z veřejných prostředků, v rámci projektu 

s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“.            

 

Usnesení č. 1694/2018 

1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo uzavírané mezi Městem Jiříkov  

a Mgr. K. K., IČ: 87269813, jejíž předmětem je provedení korektur digitální i papírové verze 

textu, pro vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře 

národního výboru (1945-1990)“, za celkovou cenu ve výši 12.000,- Kč. 

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a Mgr. K. K., IČ: 87269813, 

jejíž předmětem je provedení korektur digitální i papírové verze textu, pro vydání publikace 

„Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře národního výboru (1945-1990)“, 

za celkovou cenu ve výši 12.000,- Kč. 

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov  

a Mgr. K. K., IČ: 87269813, jejíž předmětem je provedení korektur digitální i papírové verze 

textu, pro vydání publikace „Petr Karlíček: Poválečný Jiříkov. Dějiny města v éře 

národního výboru (1945-1990)“, za celkovou cenu ve výši 12.000,- Kč.     

      

Usnesení č. 1695/2018 

RM projednala rozpočtové opatření č. 11/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 11/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo 

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 

 

 

 

Ing. Jozef Hompora 

Tajemník MěÚ Jiříkov 

 

 


