*MESUX000D9BM*
č.j. SVO/2233/2012
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.8.2012
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, p. Bohuslav Krčmář, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny

2.

Poptávkové řízení vedené mimo režim zákona o VZ - Výzva k podání nabídky na VZ
malého rozsahu na služby "Zpracování PD - Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č.
847, Svoboda nad Úpou"

3.

Poptávkové řízení vedené mimo režim zákona o VZ - Výzva k podání nabídky na VZ
malého rozsahu na stavební práce "Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy
čp. 474"

4.

Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady

1. Projektová dokumentace na rekonstrukci školní jídelny
V rámci projednávání tohoto prvního bodu byl hostem jednání Ing. Marek Pavlíček –
zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci školní jídelny. Na
posledním jednání rady bylo přijato usnesení, že zpracování změny v projektové dokumentaci
na rekonstrukci školní jídelny bude provedeno v souladu s usnesením zastupitelstva, tj. se
stavební připraveností na rekonstrukci bytu v budoucnu s tím, že ke konkrétním zadávacím
podmínkám pro výběr zhotovitele se rada vrátí, až bude zpracována změna v projektové
dokumentaci. Za tímto účelem byl na jednání rady pozván Ing. Pavlíček, aby společně se
zástupci města byl jednoznačně definován pojem „stavební připravenost na rekonstrukci
bytu“ ve vazbě na rozsah stavebních prací, tedy jednoznačné vymezení předmětu díla.
Mgr. Hynek upozornil na skutečnost, že prověřoval stupeň provedení projektové
dokumentace, pokud bude na stavební práce nutno použít zákon o veřejných zakázkách a
skutečně potvrdil, že od 1. září 2012 je pro účely veřejné zakázky nutno mít zpracovanou
projektovou dokumentace pro provádění díla (jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o
veřejných zakázkách č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr). Toto potvrdila i tajemnice MěÚ, protože učinila dotaz na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje a přijala odpověď, která potvrdila její tvrzení na minulém jednání
rady a přeposlala ji neprodleně všem členům rady.
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Ing. Jiránek řekl, že je tedy třeba definovat konkrétní změny stavby oproti stávající PD pro
stavební povolení, která řeší i rekonstrukci bytu a že je třeba dát někomu kompetenci tyto
změny jednoznačně určit a zadat projektantovi jasné konkrétní pokyny a definovat tak pojem
„stavební připravenost na rekonstrukci bytu“.
Mgr. Hynek navrhl, že jedinou kompetentní osobou, která objekt zná, podílela se od začátku
na přípravě projektové dokumentace a která toto může určit, je Ing. Jiránek a měl by se této
role ujmout. Ostatní členové rady s tímto návrhem souhlasili a bylo přijato usnesení:
USNESENÍ č. RM/650/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Jiránka, aby ve spolupráci s Ing. Pavlíčkem z architektonické a projekční kanceláře TRIO
PROJEKT Dvůr Králové nad Labem zpracovali projektovou dokumentaci pro provádění
stavby na rekonstrukci školní jídelny se stavební připraveností na rekonstrukci bytu
v budoucnu s termínem předání PD do 31.10.2012.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
2. Poptávkové řízení vedené mimo režim zákona o VZ - Výzva k podání nabídky na
VZ malého rozsahu na služby "Zpracování PD - Novostavba tělocvičny, pozemek
p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou"
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování
projektové dokumentace – Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“
(viz příloha originálu zápisu). Tajemnice informovala radu, že vzhledem k předpokládané
hodnotě veřejné zakázky (dále jen „VZ“), která činí přibližně 850.000,-Kč bez DPH je možno
využít § 18 odst. 5 zákona o VZ a poptávkové řízení vést mimo režim tohoto zákona.
Rada se zabývala návrhem a dohodla se na následujících změnách či doplnění:
1) str. 3 – popis předmětu VZ: čtvrtá odrážka – doplnit správců inženýrských sítí
2) str. 3 – popis předmětu VZ: šestá odrážka – doplnit zpracování geologického
průzkumu osobou s odbornou způsobilostí
3) str. 3 – popis předmětu VZ: doplnit požadavek, že součástí nabídky bude činnost
autorského dozoru v obvyklém časovém rozsahu s ohledem na typ projektované
stavby
4) str. 3 - termín realizace VZ:
 odevzdání PD ve stavu pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro
účely stavebního řízení do 30.11.2012
 odevzdání PD ve stavu pro provádění stavby do 15.1.2013
5) str. 4 – prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona o VZ –
zrušit, nebude požadováno
6) str. 4 - hodnotící kritéria – vybrána varianta 2 – základním hodnotícím kritériem je
nejnižší nabídková cena
7) str. 4 – lhůta pro podání nabídek – 5.9.2012 do 16,30 hodin
8) str. 5 – otevírání obálek s nabídkami – proběhne dne 5.9.2012 od 18 hodin
9) str. 5 – obchodní podmínky – zvolena varianta 2 – zadavatel vypracuje návrh Smlouvy
o dílo, který bude nedílnou součástí výzvy
10) str. 5 – obchodní podmínky – součástí nabídky bude předložení platné pojistné
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
11) str. 6 – vypustit přílohu 1.c - Referenční list, do Krycího listu doplnit do Obsahu
nabídky pod bod 6.a – Kopie platné pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu,
vypustit 2.c technické kvalifikační předpoklady, vypustit bod 3. Referenční listy
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USNESENÍ č. RM/651/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace –
Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu) se změnami, které jsou uvedeny v zápise výše (viz zápis) a zaslání této výzvy pěti
vybraným projekčním kancelářím, které byly schváleny na 36. schůzi Rady města dne
27.6.2012 .
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
3. Poptávkové řízení vedené mimo režim zákona o VZ - Výzva k podání nabídky na
VZ malého rozsahu na stavební práce "Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební
úpravy čp. 474"
Radě města byl předložen návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy čp. 474“ (viz příloha originálu zápisu).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (dále jen „VZ“) činí přibližně 720.000,-Kč bez DPH
a je možno tedy také využít § 18 odst. 5 zákona o VZ a poptávkové řízení vést mimo režim
tohoto zákona.
Rada se zabývala návrhem a dohodla se na následujících změnách či doplnění:
1) str. 2 – termín realizace zakázky – říjen 2012 – 15.12.2012
2) str. 3 – požadavky na prokázání splnění kvalifikace – doplnit prokázání technických
kvalifikačních předpokladů doložením referencí na rekonstrukční práce u objektů
občanské vybavenosti nad 2 mil. Kč bez DPH
3) str. 3 – hodnotící kritéria – u tohoto poptávkového řízení bude základním hodnotícím
kritériem ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii:
 70% - nabídková cena
 10% - délka záruční doby na celé dílo (v letech)
 10% - rozsah pojištění uchazeče na základě předložené kopie pojistné smlouvy
o odpovědnosti za škodu
 10% - výše sankcí za nedodržování smluvních podmínek
4) str. 3 – lhůta pro podání nabídek – 5.9.2012 do 16,30 hodin
5) str. 3 – otevírání obálek s nabídkami – 5.9.2012 od 18,30 hodin
6) str. 4 – vypustit záruční podmínky vzhledem k tomu, že bylo délka záruční doby byla
stanovena jako dílčí kritérium při hodnocení nabídek
7) str. 4 – obchodní podmínky – změnit celé - návrh Smlouvy o dílo vypracuje zadavatel
a bude přílohou výzvy, požadovat doložení kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za
škodu
8) str. 5 – doplnit 1.c – Referenční list a bod 3. – Návrh Smlouvy o dílo
USNESENÍ č. RM/652/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Městský úřad Svoboda nad Úpou,
stavební úpravy čp. 474“ (viz příloha originálu zápisu) se změnami, které jsou uvedeny
v zápise výše (viz zápis) a zaslání této výzvy pěti vybraným firmám, které byly schváleny na
37. schůzi Rady města dne 18.7.2012 a zveřejnění této výzvy na webu města pro případné
další uchazeče.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

3

4. Cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady
Dále byly radě předloženy opětovně cenové nabídky na opravu plotu kolem školní zahrady
s tím, že měly být zpracovány v souladu s usnesením z minulého jednání rady - stávající
hranice plotu bude posunuta cca o 1m směrem do zahrady, aby zde vznikl širší prostor pro
parkování vozidel. V tomto duchu byli zpracovatelé cenových nabídek znovu osloveni o
zpracování nových cenových nabídek.
Při posuzování obou cenových nabídek (firma KTstav, s. r.o. a firma KALIN, spol. s r.o.)
bylo zjištěno, že obě cenové nabídky se značně liší v množství u jednotlivých parametrů, a
proto byl pověřen stavební technik města, aby do příštího jednání rady oceňované parametry
sjednotil, a projednal s firmami jejich přecenění, aby bylo možné porovnat jejich cenové
nabídky.
USNESENÍ č. RM/653/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby do příštího jednání rady oceňované parametry u nabídek na
opravu plotu kolem školní zahrady sjednotil a projednal s firmami jejich přecenění tak, aby
bylo možné porovnat jejich cenové nabídky.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0

Schůze Rady města byla ukončena dne 8.8.2012 ve 19:55 hodin. Další schůze rady proběhne
15.8.2012 od 18 hodin na radnici. Zápis byl vyhotoven dne 10.8.2012. Nedílnou součástí
zápisu je výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 8.8.2012.

……………………………………….
Bohuslav Krčmář
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 8.08.2012
USNESENÍ č. RM/650/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Ing. Jiránka, aby ve spolupráci s Ing. Pavlíčkem z architektonické a projekční kanceláře TRIO
PROJEKT Dvůr Králové nad Labem zpracovali projektovou dokumentaci pro provádění
stavby na rekonstrukci školní jídelny se stavební připraveností na rekonstrukci bytu
v budoucnu s termínem předání PD do 31.10.2012.
USNESENÍ č. RM/651/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace –
Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu) se změnami, které jsou uvedeny v zápise výše (viz zápis) a zaslání této výzvy pěti
vybraným projekčním kancelářím, které byly schváleny na 36. schůzi Rady města dne
27.6.2012 .
USNESENÍ č. RM/652/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Městský úřad Svoboda nad Úpou,
stavební úpravy čp. 474“ (viz příloha originálu zápisu) se změnami, které jsou uvedeny
v zápise výše (viz zápis) a zaslání této výzvy pěti vybraným firmám, které byly schváleny na
37. schůzi Rady města dne 18.7.2012 a zveřejnění této výzvy na webu města pro případné
další uchazeče.
USNESENÍ č. RM/653/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
stavebního technika města, aby do příštího jednání rady oceňované parametry u nabídek na
opravu plotu kolem školní zahrady sjednotil a projednal s firmami jejich přecenění tak, aby
bylo možné porovnat jejich cenové nabídky.
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