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KP-RM/1849/2017/Z/25
Z Á P I S

z 25. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 16. 10. 2017
od 11:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., 
Mgr. Petr Podhola, Ing. Jiří Svoboda, Michal Šebek, 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu,

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Ing. Jaroslav Mach, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jaromír Talíř

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Byl schválen program 25. schůze Rady města České Budějovice (7,0,0,0/7).
Byla provedena tisková oprava v Dodatku ke koncesní smlouvě o pořadatelství 
adventních trhů (usn. č. 1415/2117) - Čl. 2 Předmět a místo plnění se mění 
takto: "Pořadatel se zavazuje toto prostranství předat v původním stavu zpět objednateli 
po skončení daného ročníku AT, a to nejpozději do 3 dnů (správně má být do 10 dnů) od 
ukončení omezeného provozu AT; plochu, na níž bylo umístěno ledové kluziště, se 
pořadatel zavazuje předat objednateli do 14 - 21 dní od ukončení provozu ledového 
kluziště."
Dále byla provedena tisková oprava v důvodové zprávě - materiál Udělení výjimky 
z nařízení statutárního města České Budějovice č. 1/2006 Tržní řád - Podzimní trhy 
a vánoční kulturní akce 2017 (usn. č. 1411/2017) - u Adventních trhů má být správně 
uveden termín konání 24. 11. - 6. 1. 2018. 
Mgr. Petr Podhola byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/1825/2017/M/1605
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Zajištění reklamních a propagačních služeb pro 
statutární město České Budějovice“ - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 1420/2017 (6,0,1,0/7)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - Mgr. Viktor Lavička, 
Mgr. Stanislav Křída, náhradníci – Ing. Martin Stašek, Ing. Petr Holický.
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora

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.

25. schůze rady města byla ukončena v 11:05 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Zajištění reklamních a propagačních služeb 

pro statutární město České Budějovice“ - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1420/2017:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Zajištění reklamních 

a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice“ v otevřeném řízení dle § 
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

2. složení komise pro otevírání nabídek dle přílohy Důvodová zpráva,
3. složení hodnotící komise dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky, v upraveném 

znění,
4. zástupce zadavatele dle přílohy Důvodová zpráva,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka zadávacího 
řízení,

b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 
dodavatele,

c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,
2. komisi pro otevírání nabídek všemi úkony souvisejícími s otevíráním nabídek,
3. hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími s hodnocením nabídek, s posouzením 

podmínek účasti v zadávacím řízení,
4. zástupce zadavatele všemi úkony souvisejícími s kontrolou předložených dokladů 

vybraným dodavatelem,
III. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

Č. Budějovice  16. 10. 2017
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Mgr. Petr Podhola
primátor 1. náměstek primátora


