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Usnesení č. R/49/10/2015 

Rada města Sezemice:  

I. Ustanovuje v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení na 
akci „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“, evidenční číslo zakázky dle Věstníku 
veřejných zakázek 506470. 

II. Ustanovuje v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na akci „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“, evidenční číslo zakázky dle Věstníku 
veřejných zakázek 506470. 

III. Jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení s názvem 
„Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ takto: 

1. člen:  Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí odboru stavebního úřadu a ÚP 
2. člen:   Ing. Vlastimil Plecháček, místostarosta města 
3. člen:  Ing. Jiří Košťál, vedoucí odboru správy majetku a ŽP 
a jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení 
s názvem „Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ takto: 

1. náhradník: Marie Schillerová, členka rady města 
2. náhradník: Ing. Monika Liduchová, referentka odboru správy majetku a ŽP 
3. náhradník: Ing. Ludvík Blažek, zástupce osoby pověřené zadavatelskou činností 
Náhradník je jmenován v souladu s ustanovením § 74 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za každého člena komise. Podmínkou 
však není, aby určitý náhradník v pořadí nahradil člena komise se shodným pořadím 
v případě jeho nepřítomnosti. 
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IV. Jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení v zadávacím řízení s názvem 
„Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ takto: 

1. člen:  Ing. arch. Petra Nacu, vedoucí odboru stavebního úřadu a ÚP 
2. člen:   Ing. Vlastimil Plecháček, místostarosta města 
3. člen:  Ing. Jiří Košťál, vedoucí odboru správy majetku a ŽP 
4. člen:  Ing. Martina Pleskačová, referentka odboru stavebního úřadu a ÚP 
5. člen:  Ing. Monika Liduchová, referentka odboru správy majetku a ŽP 
a jmenuje náhradníky komise pro posouzení a hodnocení v zadávacím řízení s názvem 
„Zateplení objektů A, B a D ZŠ Sezemice“ takto: 

1. náhradník: Marie Schillerová, členka rady města 
2. náhradník: Bc. Irina Rálišová, tajemnice městského úřadu 
3. náhradník: Lic. Petra Matúšů, referentka odboru správy majetku a ŽP 
4. náhradník: Ing. Žaneta Václavíková, referentka odboru stavebního úřadu a ÚP 
5. náhradník:  Mgr. Lenka Černá, referentka odboru stavebního úřadu a ÚP 
Náhradník je jmenován v souladu s ustanovením § 74 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za každého člena komise. Podmínkou 
však není, aby určitý náhradník v pořadí nahradil člena komise se shodným pořadím 
v případě jeho nepřítomnosti. 

 

Martin Staněk 
starosta města 

 

Vlastimil Plecháček 
místostarosta města 

 


