MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu:

17

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová
Ing. Pavla Ondrová

Název bodu:

Návrh interiéru foyer Staré radnice č. p. 71, Masarykovo náměstí,
Hranice

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
realizaci akce "Návrh interiéru foyer Staré radnice - projektová dokumentace" dle důvodové
zprávy
2. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 3322 pol. 6121 orj 7
org 10 19026 000000
b)
odd.§ 6399 pol. 6901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) výdaje na akci Vestibul staré radnice
ad b) snížení rezervy kapitálových výdajů

+ 200.000 Kč
- 200.000 Kč

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 1772/2021 - RM 64 ze dne 29. 6. 2021, Usnesení 1888/2021 - RM 68 ze dne 7. 9.
2021

Důvodová zpráva:
Odbor investic zajišťuje v souladu s usnesením Rady města č. 1772/2021 – RM 64 ze dne
29.6.2021 akci „Návrh interiéru foyer Staré radnice – projektová dokumentace“.
V souladu se směrnicí proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Podkladem pro zadání byla studie, kterou v roce 2019 zajistil Odbor správy majetku a která
je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Jejím předmětem je celková estetická úprava prostoru, návrh osvětlení, návrh odvlhčení
chodby, umístění informačních panelů, úprava výklenku s torzem sochy a podesty u
schodiště.
Předpokládaný odhad nákladů na realizaci úprav foyer je dle zpracované studie 4.800.000,Kč vč. DPH.
Výběrové řízení proběhlo v souladu se směrnicí QS 74-01. V rámci výběrového řízení bylo
osloveno 7 společností, v požadovaném termínu byly podány dvě nabídky. Nejvýhodnější
nabídková cena byla 193.600,- Kč vč. DPH.
Na zpracování projektové dokumentace nejsou v rozpočtu města na rok 2021 vyčleněny
finanční prostředky.
V souladu se "Zásadami transparentnosti" dle Článku 6 – „Schvalování projektů“, se
projekty, u nichž se předpokládá příprava a realizace akce v celkové výši nad 1 000 000 Kč,předkládají ke schválení Zastupitelstvu města.
Rada města svým Usnesením 1888/2021 – RM 68 ze dne 7.9.2021 doporučuje
Zastupitelstvu města schválení finančního příslibu na realizaci akce.
Zastupitelstvu města se předkládá materiál na schválení realizace akce, tj. zajištění
projektové dokumentace a na schválení rozpočtového opatření ve výši 200.000,- Kč.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Petra Birnbaumová Finanční odbor

30. 8. 2021

Přílohy:
č. 1: Studie - Návrh interiéru foyer
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