ZÁPIS
z 52. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 3. 2. 2016
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena
Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Hosté:
Mgr. Jan Louška, tajemník MěÚ
Omluveni:
Mgr. Šimon Hradilek
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Přítomni:

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele Studie proveditelnosti a podání
žádosti o dotaci IROP výzva č. 19 - "Technika pro integrovaný záchranný systém"

3.

Různé

4.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřil pan Kratochvíl
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele Studie proveditelnosti a podání
žádosti o dotaci IROP výzva č.19 - "Technika pro integrovaný záchranný systém"
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
MMR ČR vyhlásilo výzvu č. 19 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu pro pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém. JSDH má
zájem o dotaci požádat a finanční prostředky použít na nákup cisterny pro potřeby JSDH
(dotace pokrývá 90% nákladů).
V souvislosti s podáním žádosti o dotaci je nutné připravit přílohy žádosti, mj. zejména Studii
proveditelnosti dle Přílohy č. 10 pravidel vydaných MMR ČR. Z důvodu momentální
neobsazenosti pracovního místa projektového manažera města Černošice bylo provedeno
zadávací řízení na výběr dodavatele těchto služeb – jedná se o zakázku malého rozsahu,
jejíž provedení bylo nutné z důvodu následného prokázání, že cena poskytnutá za tyto služby
je cenou obvyklou. Náklady na provedení Studie proveditelnosti jsou uznatelným nákladem a
lze je uplatnit z dotace.
Radě města je předkládán výsledek zadávacího řízení, nabídky podaly tři firmy.
Nejvýhodnější cenu nabídla společnost Anylopex plus s.r.o., kterou doporučujeme vybrat jako
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vítěze a uzavřít s ní příkazní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu.
Žádost o dotaci musí být podána do 20. 2. 2016; termín pro podání žádostí sice končí až
v roce 2017, ale zájem o dotaci je ze strany IZS velký a již bylo podáno větší množství
žádostí.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

77 440,- s DPH
Ne – přílohou je RO

Usnesení č. R/52/1/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nabídky služeb - zpracování Studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci IROP výzva č. 19
"Technika pro integrovaný záchranný systém" dle přílohy tohoto usnesení

II.

s c h va l u j e
1.
výběr vítězné nabídky - společnost Anylopex plus s.r.o. - za cenu 77 440 Kč s DPH
2.
rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 11 do rozpočtu města
Termín: 12.2.2016
IV. souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy se společností Anylopex plus s.r.o. dle přílohy tohoto usnesení,
na vyhotovení Studie proveditelnosti a dalších příloh žádosti a podání žádosti o dotaci IROP
výzva č. 19 "Technika pro integrovaný záchranný systém"
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
3.

Různé

4.

Závěr

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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