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Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UR-99-4/21 Bod programu: Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Rada městaRada města schvaluje návrh programu jednání schvaluje návrh programu jednání
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 4 - Výměna bytu

8. 3. 2021 IHNED
(8. 3. 2021)

pro:pro: (4) Tomáš Novotný, Jan Jakob,
Vladimíra Drdová, Zdeněk Richter proti:proti:
(0) zdržel se:zdržel se: (0)

17. 3. 2021

UR-100-4/21 Bod programu: Bod programu: Schválení veřejné zakázky na opravu
výtluků na průtahu městem

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
1) 1) RadaRada města schvaluje návrh zadávacích podmínek pro města schvaluje návrh zadávacích podmínek pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce sveřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem „opravy výtluků na silnici III/2421 v katastrunázvem „opravy výtluků na silnici III/2421 v katastru
města Roztoky“ s limitní cenou 790.000,- Kč bez DPH aměsta Roztoky“ s limitní cenou 790.000,- Kč bez DPH a
návrh smlouvy o dílo s vítězným účastníkem,návrh smlouvy o dílo s vítězným účastníkem,
v předloženém znění.v předloženém znění.
2) 2) RadaRada města schvaluje dohodu o společném zadání města schvaluje dohodu o společném zadání
veřejné zakázky s veřejné zakázky s KrajskouKrajskou správou a údržbou silnic správou a údržbou silnic
Středočeského kraje v předloženém znění a pověřujeStředočeského kraje v předloženém znění a pověřuje
starostu jejím podpisem.starostu jejím podpisem.
3) 3) RadaRada města schvaluje složení komise pro hodnocení města schvaluje složení komise pro hodnocení
nabídek ve složení: členové: T. nabídek ve složení: členové: T. NovotnýNovotný, P. , P. SkřivanSkřivan, I., I.
GollGoll, K. , K. MotalMotal, Š. Balážová; náhradníci členů: J. , Š. Balážová; náhradníci členů: J. JakobJakob, H., H.
ZáhorskáZáhorská, P. , P. SchillSchill, L. , L. PoupětováPoupětová, P. , P. ŠpačekŠpaček..
4) 4) RadaRada města ukládá OSRM vyhlásit toto výběrové města ukládá OSRM vyhlásit toto výběrové
řízení v plánovaném termínu.řízení v plánovaném termínu.

8. 3. 2021 Ivan Goll 17. 3. 2021 pro:pro: (4) Tomáš Novotný, Jan Jakob,
Vladimíra Drdová, Zdeněk Richter proti:proti:
(0) zdržel se:zdržel se: (0)
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