
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
20. Rady města

konané dne 20.1.2020

Kontrola plnění úkolů RM

V rámci plnění úkolů RM navrhujeme:
 - s ohledem na to, že v posledních nejméně 5ti letech nebyl realizován žádný případ a město nadále nemá 
přebytek volných nebytových prostor navrhujeme úkol č. 1. z 23. schůze dne 03.10.2011 ("ukládá MěÚ Nové 
Město na Moravě realizovat pronájmy nebytových prostor města s využitím cenového jednání") vyřadit
- s ohledem na to, že reforma financování regionálního školství je od 1.1. 2020 účinná navrhujeme úkol č. 2 z 
58. schůze dne 18.2.2013 ("ukládá sledovat vývoj v oblasti příprav reformy financování regionálního školství")
vyřadit
- s ohledem na to, že smlouva byla v RM schválena, jednatel NS s.r.o. byl o tom informován s tím, že město je 
připraveno k podpisu smlouvy, navrhujeme úkol č. 16.  z 11. schůze dne 22.07.2019 vyřadit
- vzhledem k tomu, že úkol č. 18. z 11. schůze dne 22.07.2019 ("ukládá NKZ a editorovi novin vyhodnotit 
analýzu zpravodaje Novoměstsko - část "obrazové výsledky kvality jednotlivých čísel zpravodaje Novoměstsko 
za rok 2018") byl splněn předložením materiálu a projednáním v ZM 12/2019, navrhujeme úkol vyřadit.
- s ohledem na to, že Dodatek č. 3 byl podepsán (předmětem je pouze zajištění základů tělocvičny a přímo 
související práce tj. není obsahem řešení celé podlahy tělocvičny, viz. příloha), navrhujeme úkol č. 20. z 16. 
schůze dne 11.11.2019 ("ukládá vedení města a odboru investic pokračovat v jednání o uzavření, v souvislosti 
se změnou DPS Posílení základové spáry tělocvičny s firmou 3COMP s.r.o., IČ:27695557, standardního Dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018 (příloha č. 10), jehož předmětem je změna předmětu plnění a ceny 
díla s tím, že předložená nabídka zhotovitele 3COMP s.r.o., IČ: 27695557, kterou město obdrželo elektronicky 
dne 22.10.2019 (příloha č. 4), musí být upravena standardními postupy použitými při uzavírání Dodatku č. 1 a 
Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo") vyřadit.
- s ohledem na to, že Dodatek č. 3 byl podepsán (předmětem je pouze zajištění základů tělocvičny a přímo 
související práce - tj. není obsahem řešení celé podlahy tělocvičny, viz. příloha) navrhujeme úkol č. 21. z 17. 
schůze dne 15.11.2019 ("ukládá starostovi města jednat se zhotovitelem o podmínkách komplexního řešení 
podlahy objektu tělocvičny spočívající v úpravě nabídky zhotovitele ze dne 14.11.2019 (rozsahu a ocenění 
prací") vyřadit.
- s ohledem na skutečnost, že na RM č. 19 nebylo revokováno usnesení č. 2/17/RM/2019 z RM č. 17 a následně 
zhotovitel potvrdil souhlas s uzavřením dodatku č. 3 dle tohoto usnesení č. 2/17/RM/2019 jehož předmětem je 
zajištění pouze základů tělocvičny za částku 6.096.176,48Kč bez DPH, došlo k uzavření Dodatku č. 3 v souladu s 
tímto usnesením 2/17/RM/2019 z RM č. 17 (viz. Příloha) navrhujeme úkol č. 23. z 19. schůze dne 16.12.2019 
("ukládá starostovi a tajemníkovi předložit na příští schůzi rady města podklady pro vypsání nové veřejné 
zakázky, jejíž předmětem bude provedení stavebních prací dle změny DPS Posílení základové spáry tělocvičny a 
změny DPS Nová podlaha tělocvičny, vypracované projekční kanceláří SANTIS a.s. v rámci akce Vybudování 
odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě) vyřadit.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
předložené plnění úkolů rady města s tím, že vyřazuje úkoly č. 1., 2., 16., 18., 20., 21. a 23.
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Gabriela Holovičová

Vyjádření: - doporučujeme předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: viz. výše obsah

Materiál obsahuje: Příloha - soupis úkolů RM (Neveřejná)
Příloha - změny financování regionálního školství (Veřejná)
Příloha - Dodatek 3 SoD modernizace učeben 1 ZŠ (Neveřejná)

Materiál projednán: - s garanty jednotlivých úkolů

Přizváni:
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