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KP-RM/499/2021/Z/8
Z Á P I S

z 8. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 8. 4. 2021
od 8:30 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Petr Holický, Mgr. Tomáš Chovanec, Ing. Roman Kubíček, Ph.D., 
Mgr. Viktor Lavička, Ing. Jiří Svoboda, Mgr. Juraj Thoma, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu

Omluveni: 
Ing. Ivo Moravec, Ing. Andrea Nádravská, Mgr. Martin Pražák, 

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.  
Byl schválen program 8. schůze Rady města České Budějovice (8,0,0,0/8).
Byl projednán zápis ze 6. a 7. schůze rady města a nebyly proti nim vzneseny námitky.
Mgr. Juraj Thoma byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/495/2021/M/429
Vypsání veřejné zakázky "Dodání respirátorů třídy FFP2" - zakázka malého 
rozsahu a vypsání veřejné zakázky "Dodání antigenních testů" - zakázka malého rozsahu
Přijato usnesení č. 350/2021 (8,0,0,0/8)

2. číslo jednací KP-RM/494/2021/M/428
Rozpočtové opatření číslo 46
Přijato usnesení č. 351/2021 (8,0,0,0/8)

3. Různé

3.1 číslo jednací KP-RM/497/2021
Zápis č. 20 z jednání krizového štábu ORP České Budějovice
Přijato usnesení č. 352/2021 (8,0,0,0/8)

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.

8. schůze rady města byla ukončena v 9:17 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Vypsání veřejné zakázky "Dodání respirátorů třídy FFP2" - zakázka malého 

rozsahu a vypsání veřejné zakázky "Dodání antigenních testů" - zakázka malého 
rozsahu

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 350/2021:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Dodání respirátorů třídy FFP2" 

v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2018 o postupu při zadávání 
veřejných zakázek, a to formou zadání jednomu dodavateli, společnosti Nemocnice 
České Budějovice, a. s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČO 26068877, 
DIČ 699005400, na pořízení 80.000 ks respirátorů v celkové výši 560.000 Kč vč. DPH,

2. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Dodání antigenních 
testů" v souladu se směrnicí Rady města České Budějovice č. 1/2018 o postupu při 
zadávání veřejných zakázek, a to formou zadání jednomu dodavateli, společnosti 
CHIRONAX - DIZ, s. r. o., V korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10, 
IČO 48114421, DIČ CZ48114421, na pořízení celkem 8.400 ks antigenních testů 
v celkové částce 574.980 Kč vč. DPH,

3. dohodu o dodávce respirátorů třídy FFP2 a dohodu o dodávce antigenních testů,
II. u k l á d á

1. Daně Matějkové, vedoucí odboru kancelář primátora,
předložit primátorovi města Ing. Jiřímu Svobodovi k podpisu projednané dohody 
s uvedenými  dodavateli,

2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
podepsat předložené dohody,

3. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit archivaci dokumentů.

K bodu: Rozpočtové opatření číslo 46

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 351/2021:
rada města

I. s c h v a l u j e
rozpočtového opatření číslo 46 – zapojení rezervy běžných výdajů finančního odboru ve 
prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář primátora na nákup respirátorů FFP 2 
(KN95) pro zaměstnance městem zřízených škol, zaměstnance Magistrátu města České 
Budějovice a Městské policie a na nákup antigenních testů pro zaměstnance Magistrátu města 
České Budějovice a Městské policie (1.300.000 Kč) a současně na navýšení rezervy na 
krizová opatření (100.000 Kč) v celkové výši 1.400.000 Kč,

II. u k l á d á
Ing. Marcele Irové, vedoucí finančního odboru, do 30. 4. 2021
promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 46 do rozpočtu města roku 2021.
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K bodu: Zápis č. 20 z jednání krizového štábu ORP České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 352/2021:
rada města

s c h v a l u j e
opatření přijatá na jednání krizového štábu ORP České Budějovice dne 7. 4. 2021 uvedená 
v předloženém zápisu č. 20.

Č. Budějovice  8. 4. 2021
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Mgr. Juraj Thoma
primátor 1. náměstek primátora


