Zápis z 11. jednání rady města Kaznějov dne 24.4.2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. WC pro „koupaliště“
2. záchranářské cvičení
3. akce na „koupališti“
4. žádosti o finanční podporu
5. vyjádření ke stavbě parkoviště na sídlišti
6. poptávková řízení
7. smlouva s firmou ELIOD
8. záměr práva stavby
9. rezignace a výpověď ředitelky MŠ
10.ostatní
1. Zajištění WC pro koupaliště
starostka – konzultovala s projektantem možnosti, jak vyřešit neodpovídající WC v areálu
koupaliště; všechna navrhovaná řešení jsou technicky náročná a finančně velmi nákladná;
nejjednodušším řešením je pronájem mobilních WC; nákladově by se tento způsob řešení
pohyboval kolem částky 30,0 tis. Kč za sezónu, tj. nájem se čtrnáctidenním vývozem;
rada schvaluje pronájem mobilních WC pro areál koupaliště: pro 4, proti 0, zdržel se 0
2. Informace o záchranářském cvičení
- ve dnech 21. -23.6.2019 se bude v Kaznějově konat cvičení záchranářů a Kynologický klub
Kaznějov pro tento účel poskytne prostory svého cvičiště;
rada bere na vědomí
3. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
- ředitelka Linky bezpečí, z.s. požádala o finanční podporu 10 000,- Kč na provoz krizové linky
určené především dětem;
rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí, z.s.: pro 4, proti 0, zdržel se 0
4. Vyjádření k připravované stavbě parkoviště na sídlišti
- majitel nemovitosti č,p. 601 v ul. Drahotínská zaslal své vyjádření k záměru výstavby parkoviště
na pozemcích p.č. 382/3, 382/58, 382/59;
starostka –žadatel bude přizván k projednávání projektu za přítomnosti projektanta
rada bere na vědomí
5. Rezignace a výpověď ředitelky MŠ
- ředitelka MŠ sídl. rezignovala z osobních důvodů ke dni 30.6.2019 na svoji funkci a ke stejnému
dni podala výpověď z pracovního poměru v MŠ sídl.;
- na obsazení funkce ředitelky je nutné vypsat co nejdříve konkurz a připravit průběh konkurzního
řízení tak, aby nejdéle ke dni 1.9.2019 byla funkce obsazena;
- konkurzní komise se skládá ze dvou zástupců zřizovatele, zástupce jmenovaného KÚ PK,
zástupce jmenovaného ČŠI, pedagogického pracovníka z příspěvkové organizace MŠ sídl. a
odborníka z oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství;
rada schvaluje vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitel/ka Mateřské školy Kaznějov sídliště,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace: pro 4, proti 0, zdržel se 0
rada jmenuje do konkurzní komise jako zástupce zřizovatele starostku Mgr. Evu Šimlovou
jako předsedkyni komise a Ing. Martina Brejníka jako člena a jako tajemníka komise pro zajištění a
organizaci konkurzu Elišku Bartáskovou: pro 4, proti 0, zdržel se 0

6. Poptávkové řízení na výkon TDI a koordinátora BOZP
- bylo provedeno poptávkové řízení na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
stavby „Rekonstrukce Mrtnické ulice v Kaznějově“;ze třech předložených nabídek je cenově
nejvýhodnější nabídka Ing. Martina Šrajera, jednatele firmy DOZOR inženýring s.r.o., která činí
Kč 304 920,- vč. DPH;
rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
dle předložené nabídky s Ing. Martinem Šrajerem, DOZOR inženýring s.r.o., IČ 07870213: pro 4,
proti 0, zdržel se 0
7. Poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku kuchyňských linek
- byla vyhlášena a zrelizována veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka kuchyňských sestav
do bytového domu č.p. 353 v Kaznějově“;
- nabídky všech třech přihlášených uchazečů byly podány v souladu s vyhlášenými požadavky;
dle kritéria nejnižší nabídková cena komise vybrala a doporučuje firmu BIS, a.s., IČ 40526151;
cena za dodávku kuchyňských sestav činí dle této nabídky 786 296,72 Kč vč. DPH;
rada schvaluje výběr firmy BIS, a.s., se sídlem Havířská 1117/5, Plzeň, IČ 40526151, a uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou na dodávku kuchyňských sestav do bytového domu č.p. 353 s cenou
786 296,72 Kč vč. DPH: pro 4, proti 0, zdržel se 0
8. Smlouva s firmou ELIOD
- s firmou ELIOD servis, s.r.o. je uzavřena smlouva na likvidaci nebezpečných odpadů; spolupráce
s firmou je již dlouhodobá a bezproblémová a probíhá na základě smlouvy o dílo;
- vzhledem ke zvyšujícím se poplatkům za uložení odpadu na skládku, mzdovým nákladům a
cenám pohonných hmot zvyšuje firma ceny likvidace některých druhů nebezpečných odpadů a
mění tím i ustanovení smlouvy týkající se ceny za dílo;
rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. P/381/R/2019 s firmou Eliod servis s.r.o., IČ 25225243:
pro 4, proti 0, zdržel se 0
9.Žádost o finanční příspěvek na Dětský den
- Pohyb Kaznějov z.s. připravuje jako tradičně (již 10. ročník) oslavu Dětského dne a žádá
o finanční příspěvek na jeho organizaci ( divadelní představení, odměny pro děti) ve výši
8 000,- Kč;
rada schvaluje finanční příspěvek 8 000,- Kč na divadelní představení pořádané v rámci Dětského
dne a na pořízení odměn pro děti za účast v soutěžích a uzavření veřejnoprávní smlouvy na jeho
poskytnutí s Pohybem Kaznějov z.s.: pro 4, proti 0, zdržel se 0
10. Záměr práva stavby
- majitel nemovitosti č.p. 371 požádal o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro nemovitost,
stavba bude částečně realizována na pozemcích p.č. 327/28 a 327/29, které jsou v majetku města;
- záměr byl zveřejněn;
rada schvaluje právo stavby vodovodní přípojky na pozemcích p.č. 327/28 a 327/29 v k.ú.
Kaznějov: pro 4, proti 0, zdržel se 0
11. Úpravy v místnosti pro server
Ing. Hep – je nutné zajistit klimatizaci pro místnost, kde bude umístěn server;
rada pověřuje Ing. Hepa jednáním o dodávce klimatizace pro server: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Zápis vyhotoven: 26.4.2019
Zapsala: Eliška Bartásková
Ověřil: Ing. Petr Nový………………………………………
Ing. Jaroslav Hep……………………………………

Mgr. Eva Šimlová
starostka

