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NEBYTOVÉ PROSTORY – VÝPŮJČKY
PV_2020-248/22
Výpůjčka KSBM – ZUŠ Trutnov – zrušení
porada vedení
bere na vědomí,
*01.01*
že nebude realizováno usnesení porady vedení č. j. 2020-201/17 ze dne 21.09.2020 ve věci výpůjčky prostor Koncertní síně B. Martinů na 16.12.2020.
POZEMKY – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
PV_2020-249/22
p. p. 1505/3, k. ú. Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 1505/3 (cca 25,00 m2) v k. ú. Trutnov, ul. Vítězslava Nezvala, Společenství
vlastníků Pujmanové 283-285 Trutnov k opáskování parkovacích stání z důvodu umožnění vjezdu
na p. p. 1505/9 v k. ú. Trutnov na dobu určitou, a to od 16.12.2020 do 13.01.2021.
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PV_2020-250/22
p. p. 108/3 a p. p. 132, obě k. ú. Trutnov
porada vedení
schvaluje
*01.01*
výpůjčku části p. p. 108/3 (cca 27,00 m2) a části p. p. 132 (cca 8,00 m2) obě v k. ú. Trutnov,
ul. Poštovní a Malé náměstí, společnosti BII s. r. o., k umístění lešení za účelem opravy fasády
domu čp. 420 na dobu určitou 29 dnů, a to od 16.12.2020 do 13.01.2021.
RŮZNÉ – KANCELÁŘ
PV_2020-251/22
VZ „Dodávka a montáž dveří do archivu a do skladu autoparku“ – schválení výsledku výběrového řízení
porada vedení
schvaluje
*01.01*
rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Dodávka a montáž dveří do archivu a do skladu autoparku“, systémové číslo VZ: P20V00000108, konkrétně účastníka Aleš Morávek – Alukom,
V Koutě 168, 549 11 Dolní Radechová, IČ 45928738, nabídková cena 155.521,30 Kč včetně DPH,
*01.02*
konečné pořadí účastníků podle ekonomické výhodnosti jejich nabídek takto:
1. Aleš Morávek – Alukom, V Koutě 168, 549 11 Dolní Radechová, IČ 45928738,
2. Hasičský servis Legátová, s.r.o., Novovysočanská 281/50, 190 00 Praha, IČ 02497654,
3. WAMP, s.r.o., 5. května 497, 549 41 Červený Kostelec, IČ 15031144.
pověřuje
*02.01*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k zajištění uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem; toto pověření zahrnuje též oprávnění k podpisu všech písemností souvisejících, vyjma samotné smlouvy, zejména tedy oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele
a rozhodnutí o námitkách,
*02.02*
Ing. Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, pro případ, že by vybraný dodavatel porušil povinnost uzavřít smlouvu, k přijetí rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele a k zajištění uzavření smlouvy s účastníkem druhým v konečném pořadí; toto pověření zahrnuje též oprávnění
k podpisu všech souvisejících písemností, vyjma samotné smlouvy.
RŮZNÉ – ROZVOJ
PV_2020-252/22
Objednávka na úpravu lyžařských běžeckých tratí
porada vedení
schvaluje
*01.01*
objednávku na úpravu lyžařských běžeckých tratí v období prosinec 2020 až březen 2021.

Příští PV se koná v pondělí 04.01.2021 od 13:00 hodin.

Zapsala: P. Velebová
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