
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 10.5.2021

VZ " Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě"

Ve vazbě na rozhodnutí ZM o změně č. 2 ÚP je předkládán návrh na zahájení výběrového řízení na vypracování 
změny č. 2 územního plánu. 

směrnice RM č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na služby "Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě" a v této 
souvislosti schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na 
Moravě" 
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili 
úkony směřujících k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Změna č. 2 Územního plánu Nové 
Město na Moravě", a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo 
a jejích případných dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Lenka Jamborová

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV doporučuje ke schválení
odbor SŽP doporučuje ke schválení, je zařazeno do rozpočtu na rok 2021

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: O pořízení Změny č. 2 ÚP NMNM rozhodlo Zastupitelstvo města NMNM na 
základě uplatněných návrhů na změnu UP NMNM dne 16.12.2019. 
Dne 23.11.2020 zastupitelstvo do změny č. 2 zařadilo ještě další nově 
příchozí návrhy.
Hlavním požadavkem Změny č. 2 je prověření jednotlivých požadavků na 
změnu využití území uplatněných navrhovateli, včetně návrhů města, v 
souladu se základní koncepcí rozvoje území obce. Předmětem Změny č. 2 
bude dále uvedení ÚP NMNM do souladu s nově vydanými aktualizacemi 
nadřazených dokumentací a aktualizace zastavěného území. Bližší obsah 
Změny č. 2 je uveden v příloze.

předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 500 000 Kč bez DPH, 
veřejná zakázka malého rozsahu
lhůty výběrového řízení:

• - zahájení: 11.5.2021
• - předpokládaná lhůta pro podání nabídek: 25.5.2021
• - předpokládaný podpis smlouvy: 1.6.2021

termíny plnění: do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - smlouva o dílo-obchodní podmínky (Veřejná)
Příloha - Obsah Změny č.2 ÚP NMNM (Veřejná)
Příloha - seznam dodavatelů určených k oslovení výzvou (Veřejná)

Materiál projednán: 16. ZM 26.4.2021

Přizváni:
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