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KP-RM/1420/2016/Z/20
Z Á P I S

z 20. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 1. 7. 2016
od 8:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Ing. František Konečný, Ph.D., doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Petr 
Podhola, JUDr. Josef Průcha, Michal Šebek, 

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
Ing. Miroslav Joch, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jaromír 
Talíř, 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil 1. náměstek primátora Mgr. Petr Podhola.
Byl schválen program 20. schůze Rady města České Budějovice (6,0,0,0/6).
Michal Šebek byl pověřen podepsat zápis spolu s 1. náměstkem primátora Mgr. Petrem 
Podholou. 

1. číslo jednací KP-RM/1414/2016/M/1178
Výsledek veřejné zakázky pod názvem "Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 
(rekonstrukce stávajícího objektu) - 1. etapa - bourací práce" - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 1070/2016 (6,0,0,0/6)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Jiřina Leštinová, zást. 
ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

2. číslo jednací KP-RM/1418/2016/M/1182
Výsledek veřejné zakázky pod názvem "Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 
1138/46, 370 05 České Budějovice" - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 1071/2016 (6,0,0,0/6)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Jiřina Leštinová, zást. 
ved. odboru rozvoje a veřejných zakázek

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.

20. schůze rady města byla ukončena v 8:10 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Výsledek veřejné zakázky pod názvem "Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 

(rekonstrukce stávajícího objektu) - 1. etapa - bourací práce" - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1070/2016:
rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí nabídek ve veřejné zakázce pod názvem 
"Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) - 1. etapa - bourací 
práce", vypsané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění,
na prvním místě:
VERSANA, s. r. o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.132.441,00
na druhém místě:
Purum, s. r. o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.571.626,00
na třetím místě:
VIDOX, s. r. o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.779.905,00

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům,
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,

předložit primátorovi města k podpisu projednanou smlouvu s vybraným uchazečem,
3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Výsledek veřejné zakázky pod názvem "Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy 
Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice" - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1071/2016:
rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí nabídek ve veřejné zakázce pod názvem 
"Zateplení pavilonu U 2.2, ZŠ Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice", vypsané 
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
na prvním místě:
VIDOX s. r. o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.542.136,86
na druhém místě:
TOMIreko, s. r. o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
nabídková cena v Kč bez DPH: 2.877.667,00
na třetím místě:
IZOGARANT s. r. o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha - Žižkov
nabídková cena v Kč bez DPH: 3.095.732,50

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, 
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,
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předložit primátorovi města k podpisu projednanou smlouvu s vybraným uchazečem,
3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat předloženou smlouvu.

Č. Budějovice  1. 7. 2016
Zapsal(a): Hana Drobilová

Mgr. Petr Podhola Michal Šebek
1. náměstek primátora člen rady města


