*MESUX000HXOP*
Sp. značka: SVO/1185/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.4.2016
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing Jaroslav Chmelař, Ing. Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:

Poř.č. Název programu
1.

Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Vegetační úpravy veřejného prostranství – Tyršova ulice"

2.

Návrh Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na VZMR na stavební práce
s názvem "Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II"

3.

Návrh Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na VZMR na stavební práce
s názvem "Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti"

4.

Aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

5.

Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 78/3, k.ú. Svoboda
nad Úpou

6.

Žádost o povolení zpevnění terénu v k.ú. Maršov II u domu čp. 154

7.

Soudní spor na určení výše nájemného u čp. 302 – aktuální informace

8.

Pojištění majetku města od 1.5.2016

9.

VZMR s názvem „Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou"

1. Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na akci
"Vegetační úpravy veřejného prostranství – Tyršova ulice"
Radě města byl předložen Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice" (viz příloha originálu zápisu), který zpracovala hodnotící komise
dne 11.4.2016. Rada města neměla k protokolu a k návrhu hodnotící komise žádné připomínky, a
proto bylo hlasováno o následujících usneseních:
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Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na služby s názvem „Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Vegetační úpravy
veřejného prostranství - Tyršova ulice“ výběr zhotovitele, a to společnost GREEN
PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783,
která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 277.537,49 Kč (s DPH 335.820,36 Kč)
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/427/38/2016 bylo přijato.

2. Návrh Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na VZMR na stavební
práce s názvem "Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ včetně závazného vzoru Smlouvy o
dílo (viz přílohy originálu zápisu), dále návrh na výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva zaslána +
zveřejnění na Profilu zadavatele, a návrh na složení hodnotící komise, která provede i otevírání
obálek dne 11.5.2016 od 15,00 hodin včetně vyhodnocení podaných nabídek. Starosta
informoval radu, že do konce dubna by mělo přijít vyrozumění ze SFDI o tom, zda město získá
dotaci na tuto akci či nikoliv. Ve Výzvě je tedy stanoveno, že k podpisu smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem dojde až po červnovém jednání zastupitelstva (15.6.2016), kdy výsledek
dotačního řízení i výběrového řízení na zhotovitele bude předložen v rámci rozpočtového
opatření zastupitelstvu k rozhodnutí, zda akci zrealizovat i bez případné dotace a dofinancovat
dle výsledku výběrového řízení z vlastních prostředků, protože tato akce byla iniciována peticí
občanů z Maršova II.
V rámci tohoto bodu rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Přechody
pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo
(viz přílohy originálu zápisu).
b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ 287 96 578, se sídlem Školní
201, 549 81 Meziměstí,
- M – SILNICE a.s., IČ 421 96 868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice,
- BORTA s.r.o., IČ 481 51 050, se sídlem Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice,
- EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
- NOVOSTAV s.r.o., IČ 455 39 006, se sídlem Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové – Plotiště nad Labem.
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jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.5.2016
v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města,
Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města,
Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/428/38/2016 bylo přijato.
3. Návrh Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na VZMR na stavební
práce s názvem "Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti"
Radě města byl předložen návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební
práce "Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu), dále návrh na výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva zaslána +
zveřejnění na Profilu zadavatele, a návrh na složení hodnotící komise, která provede i otevírání
obálek dne 11.5.2016 od 9,00 hodin včetně vyhodnocení podaných nabídek. V rámci tohoto bodu
rada hlasovala o následujících usneseních:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Demolice
výměníku na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65, 541 01 Trutnov,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- ATM CZ a.s., IČ 284 88 300, se sídlem U měšťanského pivovaru 934/4,
170 00 Praha 7 – Holešovice,
- ENVISTONE, spol. s r.o., IČ 259 94 182, se sídlem U Panelárny 469,
503 02 Předměřice nad Labem,
SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., IČ 252 95 080, se sídlem Na Rovni 849,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší.
jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.5.2016
v 9,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek – místostarosta, Jiří Rajsner –
stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města Mgr. Petr Schön –
pracovník HSO.
náhradníci: Ing. Václav Jiránek, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Josef Hůrka
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/429/38/2016 bylo přijato.
4. Aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva ve věci prodeje části pozemku
p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena informace o tom, že dne 31.3.2016 uhradil pan Hedvičák
požadovanou zálohu ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s majetkoprávním
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vypořádáním kolem Měšťanského domu. Starosta informoval radu o osobním jednání s panem
Hedvičákem, kdy mu znovu vysvětlil celou záležitost. Na základě tohoto jednání pan Hedvičák
písemně reagoval dopisem ze dne 13.4.2016, podle kterého souhlasí s uzavřením věcného
břemene dle usnesení zastupitelstva č. ZM/93/8/2015 písm. c) z prosince 2015, které bylo
potvrzeno dalším usnesením zastupitelstva dne 16.3.2016 č. ZM/108/9/2016. V dopise deklaruje,
že je ochoten uhradit za bezesmluvní užívání pozemku nejvýše 36 měsíců zpětně s odkazem na
promlčecí lhůtu dle občanského zákoníku. Dále v dopise sděluje, že souhlasí s vyhotovením
geometrického plánu a koupí části pozemku p.p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2 kolem zahradní
restaurace, na kterém je umístěna jeho lemující zídka se zábradlím za cenu ve výši
400,-Kč + DPH / 1 m2 a navrhuje, aby se nezadávalo zpracování znaleckého posudku. I zde
souhlasí s úhradou za bezesmluvní užívání v souladu s občanským zákoníkem a dle usnesení
Rady města č. RM/169/12/2015 písm. a), b) a c), kterými bylo schváleno doplnění Ceníku
nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou. Dále požaduje,
aby při koupi a instalaci dopravního zrcadla bylo postupováno s jeho účastí a hospodárně.
Bylo diskutováno o dalším postupu v dané věci.
 Nejprve bylo diskutováno o dopravním zrcadle, kdy pan Rajsner sdělil radě, že teprve zjišťuje
cenové informace od dodavatelů na dodávku a instalaci zrcadla o velikosti tak jako na
křižovatce Sluneční stráni. Před samotnou instalací zrcadla však musí město získat rozhodnutí
silničního správního úřadu, ke kterému musí město dodat vyjádření DI Policie ČR a souhlas
vlastníka pozemku, což je město.
 Dále ve věci přípravy konceptu kupní smlouvy s věcným břemenem Mgr. Hynek konstatoval,
že rada musí ctít usnesení zastupitelstva, které se usneslo, že cena musí být určena znaleckým
posudkem, minimálně však ve výši 400,-Kč + DPH / 1m2. Z tohoto důvodu navrhl, aby město
zadalo zpracování znaleckého posudku na obě části pozemku p.p.č. 679/3 (tj. na část o výměře
cca 30 m2 určené k prodeji, tak i na část o výměře cca 37 m2 určené pro zřízení věcného
břemene umístění a užívání vchodu se schodištěm a zábradlím ve prospěch vlastníka objektu
čp. 97, který je součástí parcely st.p.č. 116/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou) společně
s geodetickým zaměřením a následným zpracování geometrického plánu.
 Dále Mgr. Hynek konstatoval, že je třeba ještě připravit koncept Dohody o narovnání ve věci
dlužného nájemného.
V rámci daného bodu bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby připravil do příštího jednání rady koncept kupní smlouvy se zřízením věcného
břemene a koncept Dohody o narovnání ve věci dlužného nájemného v souvislosti
s narovnáním majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu (viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/430/38/2016 bylo přijato.
5. Návrh na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 78/3, k.ú. Svoboda
nad Úpou
Radě města byl předložen návrh na vypovězení nájemní smlouvy na pozemek u sokolovny
p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který byl pronajat panu Peškovi za účelem trénování
biketrialu za roční nájemné ve výši 1,-Kč. Důvodem výpovědi je dlouhodobě plánované jiné
využití dané lokality, nevyužívání pozemku za daným účelem a revitalizace lokality. Rada
hlasovala o usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek u sokolovny p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který byl
pronajat panu Peškovi za účelem trénování biketrialu za roční nájemné ve výši 1,-Kč. Důvodem
výpovědi je dlouhodobě plánované jiné využití dané lokality, nevyužívání pozemku a revitalizace
dané lokality.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/431/38/2016 bylo přijato.
6. Žádost o povolení zpevnění terénu v k.ú. Maršov II u domu čp. 154
Radě města byla předložena žádost paní Evy Tlachačové o zpevnění terénu vedle cesty na
p.p.č. 89/24 v k.ú. Maršov II. Rada se žádostí zabývala a bylo přijato usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí paní Evy Tlachačové o povolení zpevnění terénu v k.ú. Maršov II u domu čp. 154 dle
návrhu v žádosti (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/432/38/2016 bylo přijato.
7. Soudní spor na určení výše nájemného u čp. 302 – aktuální informace
Radě města byly předloženy aktuální informace od Mgr. Huspeka a revizní znalecký posudek,
který byl zpracován na základě požadavku soudu ve sporu města Svoboda nad Úpou proti
manželům Dávidikovým. Tímto revizním posudkem bylo stanoveno obvyklé nájemné z bytu
č. 302/5 na 79,-Kč/m2/měs., tj. na 5.361,-Kč měsíčně. Podle názoru Mgr. Huspeka takto
rozhodne i soud v dané věci, a proto požádal radu o stanovisko, zda bude takto stanovenou výši
nájemného respektovat (což i s ohledem na hospodárnost řízení doporučuje). Mgr. Huspek
usuzuje, že z tohoto posudku se zřejmě bude vycházet i v dalších dvou sporech (Ondráčkovi,
Rejzkovi), a proto požádal též o sdělení, zda rada souhlasí s tím, že by i tyto dva spory mohly být
skončeny při stanovení nájemného cca v této výši, tj. 79 - 80,-Kč/m2/měs. (ve sporu s manželi
Ondráčkovými předložila protistrana znalecký posudek Ing. Řezníčka, který určil nájemné na
80,- Kč/m2/měs.).
Rada se danou záležitostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace Mgr. Huspeka ve věci soudního sporu s některými nájemníky bytového domu čp. 302
na Sluneční stráni (viz zápis) s tím, že rada vyčká na rozhodnutí soudu, následné doručení
soudního rozsudku a poté se k dané věci vrátí.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/433/38/2016 bylo přijato.
8. Pojištění majetku města od 1.5.2016
Radě města byla předložena nabídka pojištění majetku města pro období od 1.5.2016 do
30.4.2017, případně do 30.4.2019 od Kooperativy pojišťovny, a.s. (viz příloha originálu zápisu).
Bylo diskutováno o podané nabídce a následně přijato usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2016 na
jeden rok, tj. do 30.4.2017 za částku ve výši 179.929,-Kč ročně.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/434/38/2016 bylo přijato.
9. VZMR s názvem „Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou"
Na základě přijatých usnesení č. RM/410/37/2016 písm. a) a b) na minulém jednání rady dne
23.3.2016 (bod 4) bylo vydáno a zveřejněno na Profilu zadavatele Rozhodnutí o vyloučení
uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Ve Výzvě bylo vyhrazeno následující (jedná se o evropské peníze a tuto formulaci nám
doporučily kontrolní orgány z auditu, a to s ohledem na § 6 ZVZ – zásada transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace s vazbou na § 18 odst. 5 ZVZ – zadavatel není povinen
zadávat podle zákona VZMR, je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6):
„Podání jakýchkoliv námitek zadavateli v celém průběhu tohoto poptávkového řízení zadavatel
připouští s tím, že o těchto podaných námitkách vždy rozhodne zadavatel.“
V Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení tedy byla v části Poučení
připuštěna možnost podat námitku ve lhůtě do 7.4.2016 do 15,00 hodin s tím, že o těchto
námitkách si zadavatel rozhodne sám, tak jak bylo stanoveno ve Výzvě.
Tuto možnost využili dva vyloučení uchazeči z celkem sedmi vyloučených, a to:
- uchazeč č.6 – GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783
- uchazeč č.9 – VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 039 21 921
Další postup byl konzultován tajemnicí MěÚ s Ing. Richardem Holendou - vedoucí oddělení
metodiky a kontroly, odbor ekonomický, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Po telefonické konzultaci je radě navrhován následující postup:
1) Vzhledem k tomu, že hodnotící komise již předala zápis ze svého jednání Radě města, tak
další kroky v zadávacím řízení již bude provádět přímo Rada města, a to v souladu se
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 ze dne 6.3.2014
(dále jen „Směrnice“), protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie.
2) Rada města (tj. také „zadavatel“) musí projednat podané námitky od výše uvedených
uchazečů. Radě bylo doporučeno na základě konzultací, aby podané námitky uchazečů
zadavatel uznal s odůvodněním, že formulace kvalifikačních předpokladů ve Výzvě nebyla
některými uchazeči zcela pochopena a mohla vést ke špatnému výkladu pojmů ze strany
uchazečů. Zde je třeba připomenout, že bylo vyloučeno celkem sedm uchazečů, ale pouze dva
z nich podali námitku. Nicméně zadavatel vyhodnotil podané námitky obou uchazečů, které
směřovaly výhradně k požadavku zadavatele na předmět podnikání zapsaný v obchodním
rejstříku s názvem Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, který nepovažují
uchazeči za relevantní požadavek a zadavatel znovu posoudil doklad, opravňující oba
uchazeče k podnikání (tj. živnostenské oprávnění), ze kterého bylo zjištěno, že oba shodně
prokázali kvalifikaci k plnění předmětu veřejné zakázky s poukazem na požadované
živnostenské oprávnění (zde oba disponují oborem činnosti: poskytování služeb pro
zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost). Dále zadavatel připustil u obou
uchazečů, že předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku s názvem Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona lze považovat za splnění
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kvalifikace, protože podle živnostenského oprávnění u obou uchazečů pro druh živnosti
Ohlašovací volná je předmět podnikání se stejným názvem.
Z výše popsaných důvodů tedy rada rozhodla formou usnesení, připustila námitky od obou
uchazečů s tím, že zařadí oba uchazeče zpět do zadávacího řízení, a to s ohledem na zásadu
rovného zacházení a zákaz diskriminace dle § 6 ZVZ a provedla nové vyhodnocení podaných
nabídek.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
o podaných námitkách od uchazečů:
- č.6 – GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783
- č.9 – VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 039 21 921
tak, že je připouští a uznává s odůvodněním, že formulace kvalifikačních
předpokladů ve Výzvě nebyla některými uchazeči zcela pochopena a mohla vést ke
špatnému výkladu pojmů ze strany uchazečů. Zde je třeba připomenout, že bylo
vyloučeno celkem sedm uchazečů, ale pouze dva z nich podali námitku. Nicméně
zadavatel vyhodnotil podané námitky obou výše uvedených uchazečů, které
směřovaly výhradně k požadavku zadavatele na předmět podnikání zapsaný v
obchodním rejstříku s názvem Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
který nepovažují uchazeči za relevantní požadavek a zadavatel znovu posoudil
doklad, opravňující oba uchazeče k podnikání (tj. živnostenské oprávnění), ze
kterého bylo zjištěno, že oba shodně prokázali kvalifikaci k plnění předmětu
veřejné zakázky s poukazem na požadované živnostenské oprávnění (zde oba
disponují oborem činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost). Dále zadavatel připustil u obou uchazečů, že
předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku s názvem Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona lze považovat za splnění
kvalifikace, protože podle živnostenského oprávnění u obou uchazečů pro druh
živnosti Ohlašovací volná je předmět podnikání se stejným názvem. Oba výše
uvedení uchazeči budou zařazeni zpět do zadávacího řízení, a to s ohledem na
zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace dle § 6 ZVZ a zadavatel provede
nové vyhodnocení podaných nabídek.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/435/38/2016 písm. a) bylo přijato.
3) Na základě vyřízení podaných námitek, které zadavatel připustil a rozhodl o nich (viz výše
uvedené usnesení), vrátil tak uchazeče:
č.6 – GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783
č.9 – VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 039 21 921
zpět do zadávacího řízení a přistoupil k novému vyhodnocení podaných nabídek, které nebyly
vyloučeny.
Původní závěrečné pořadí nabídek dle Protokolu o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení
podaných nabídek ze dne 21.3.2016:
Tabulka č.3 – pořadí nabídek podle vyhodnocení základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena:

pořadí
1.
2.
3.
4.

název uchazeče
OK GARDEN s.r.o.
Libor Mrázek
GRAS SPOL s.r.o.
RSU s.r.o.

IČ uchazeče
275 71 297
45968454
259 93 020
274 90 670
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nabídková cena
v Kč bez DPH
247 968,96
298 805,58
309 924,57
365 134,27

nabídková cena
včetně DPH
300 042,44
361 555,00
375 008,73
441 812,46

Nové vyhodnocení podaných nabídek:
Tabulka – opravené pořadí nabídek podle vyhodnocení základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena (po vyřízení podaných
námitek vyloučených uchazečů):

pořadí

název uchazeče

1.
2.

GREEN PROJECT s.r.o.
OK GARDEN s.r.o.
VYKRUT
zahradní
služby a.s.
Libor Mrázek
GRAS SPOL s.r.o.
RSU s.r.o.

3.
4.
5.
6.

271 95 783
275 71 297

nabídková cena
v Kč bez DPH
244 914,42
247 968,96

nabídková cena
včetně DPH
296 346,45
300 042,44

039 21 921

281 966,13

341 179,02

45968454
259 93 020
274 90 670

298 805,58
309 924,57
365 134,27

361 555,00
375 008,73
441 812,46

IČ uchazeče

V souladu s novým výše uvedeným novým vyhodnocením podaných nabídek zadavatel, resp.
Rada města přistoupila ke zrušení USNESENÍ č. RM/410/37/2016 písm. b), které bylo přijato
dne 23.3.2016 a tím ke zrušení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2016.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
b)

v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ své usnesení číslo RM/410/37/2016
písm. b) ze dne 23.3.2016, kterým schválila výběr zhotovitele, a to společnost
OK GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 275
71 297 a tím také ruší Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2016.

Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/435/38/2016 písm. b) bylo přijato.
Na základě nového vyhodnocení podaných nabídek a zrušujícího předchozího usnesení rada
přistoupila k přijetí nového usnesení ve znění:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
c)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost
GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,
IČ 271 95 783, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 244.914,42 Kč
(s DPH 296.346,45 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/435/38/2016 psím. c) bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 13.4.2016 v 19,05 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne ve středu 4.5.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 13.4.2016.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 13.4.2016.
…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 38. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 13.04.2016
USNESENÍ č. RM/427/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání
hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu vedenou mimo režim zákona na služby s názvem „Vegetační úpravy
veřejného prostranství - Tyršova ulice“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Vegetační úpravy
veřejného prostranství - Tyršova ulice“ výběr zhotovitele, a to společnost GREEN
PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783,
která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 277.537,49 Kč (s DPH 335.820,36 Kč)
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/428/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)
návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Přechody
pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo
(viz přílohy originálu zápisu).
b)

b)
výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ 287 96 578, se sídlem Školní
201, 549 81 Meziměstí,
- M – SILNICE a.s., IČ 421 96 868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice,
- BORTA s.r.o., IČ 481 51 050, se sídlem Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice,
- EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
- NOVOSTAV s.r.o., IČ 455 39 006, se sídlem Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové – Plotiště nad Labem.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.5.2016 v 15,00
hodin u veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing.
Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing.
Chmelař Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
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USNESENÍ č. RM/429/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a)

návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce "Demolice
výměníku na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu).

b)

výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65, 541 01 Trutnov,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou,
- ATM CZ a.s., IČ 284 88 300, se sídlem U měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 –
Holešovice,
- ENVISTONE, spol. s r.o., IČ 259 94 182, se sídlem U Panelárny 469, 503 02 Předměřice
nad Labem,
- SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., IČ 252 95 080, se sídlem Na Rovni 849, 542 33 Rtyně
v Podkrkonoší.

jmenuje
c)
členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 11.5.2016 v 9,00 hodin u
veřejné zakázky dle bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek – místostarosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města Mgr. Petr Schön – pracovník
HSO.
náhradníci: Ing. Václav Jiránek, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Josef Hůrka

USNESENÍ č. RM/430/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
Mgr. Hynka, aby připravil do příštího jednání rady koncept kupní smlouvy se zřízením
věcného břemene a koncept Dohody o narovnání ve věci dlužného nájemného v souvislosti
s narovnáním majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/431/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek u sokolovny p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který byl
pronajat panu Peškovi za účelem trénování biketrialu za roční nájemné ve výši 1,-Kč.
Důvodem výpovědi je dlouhodobě plánované jiné využití dané lokality.
USNESENÍ č. RM/432/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí paní Evy Tlachačové o povolení zpevnění terénu v k.ú. Maršov II u domu čp. 154
dle návrhu v žádosti (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/433/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
informace Mgr. Huspeka ve věci soudního sporu s některými nájemníky bytového domu čp.
302 na Sluneční stráni (viz zápis) s tím, že rada vyčká na rozhodnutí soudu, následné doručení
soudního rozsudku a poté se k dané věci vrátí.
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USNESENÍ č. RM/434/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění majetku města od 1.5.2016
na jeden rok, tj. do 30.4.2017 za částku ve výši 179.929,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/435/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou
rozhodla
a)
o podaných námitkách od uchazečů:
- č.6 – GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783
- č.9 – VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 039 21 921
tak, že je připouští a uznává s odůvodněním, že formulace kvalifikačních
předpokladů ve Výzvě nebyla některými uchazeči zcela pochopena a mohla vést ke
špatnému výkladu pojmů ze strany uchazečů. Zde je třeba připomenout, že bylo
vyloučeno celkem sedm uchazečů, ale pouze dva z nich podali námitku. Nicméně
zadavatel vyhodnotil podané námitky obou výše uvedených uchazečů, které
směřovaly výhradně k požadavku zadavatele na předmět podnikání zapsaný v
obchodním rejstříku s názvem Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
který nepovažují uchazeči za relevantní požadavek a zadavatel znovu posoudil
doklad, opravňující oba uchazeče k podnikání (tj. živnostenské oprávnění), ze
kterého bylo zjištěno, že oba shodně prokázali kvalifikaci k plnění předmětu
veřejné zakázky s poukazem na požadované živnostenské oprávnění (zde oba
disponují oborem činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost). Dále zadavatel připustil u obou uchazečů, že
předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku s názvem Výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona lze považovat za
splnění kvalifikace, protože podle živnostenského oprávnění u obou uchazečů pro
druh živnosti Ohlašovací volná je předmět podnikání se stejným názvem. Oba výše
uvedení uchazeči budou zařazeni zpět do zadávacího řízení, a to s ohledem na
zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace dle § 6 ZVZ a zadavatel provede
nové vyhodnocení podaných nabídek.
ruší
b)

v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ své usnesení číslo RM/410/37/2016
písm. b) ze dne 23.3.2016, kterým schválila výběr zhotovitele, a to společnost OK
GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 275 71
297 a tím také ruší Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2016.

schvaluje
c)
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na
služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost
GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271
95 783, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 244.914,42 Kč (s DPH
296.346,45 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
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