
         

Odbor finanční       Zastupitelstvo města 

        Dne 21.6.2017 

 

 

N á v r h 

Úprava rozpočtu na rok 2017 - 6.rozpočtové opatření 

 
Usnesení č. 352 

Rada města  

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í  

informativní zprávu o podniknutých krocích odboru SM ve věci vypovězení nájemní smlouvy 

o výpůjčce společností České dráhy, a. s., 

 

II. d o p o r u č u j e  

schválit navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 

„Údržba podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu, 

 

III. u k l á d á 

1) finančnímu odboru předložit návrh finančnímu výboru a zahrnout změnu do návrhu 

rozpočtové úpravy pro ZM dne 21. 06. 2017. 

 

Usnesení č. 362 

Rada města  

 

I. d o p o r u č u j e  

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení položky Příprava 

projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč) na částku 1.655 tis. Kč a vytvoření 

nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám 

s rozpočtem 400.000 Kč, 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhované úpravy projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 21. 

06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 365 

Rada města 

  

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: 

„Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity ZŠ“ dle výsledku 

hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26. 05. 2017.   

 

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, 

a to s dodavatelem: B K N, spol. s r. o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 

29, PSČ 56601, IČO 15028909, za cenu 1.012.770 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení 

úpravy rozpočtu v ZM, 

 



II. b e r e   n a   v ě d o m í 

1) došlé cenové nabídky na výše uvedenou zakázku od firem: ATELIER RENO, spol. s r. o., 

Praha 10, Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10, IČO 45796572, Atelier M.A.A.T., s. r. o., 

Převrátilská 330/15, IČO 28145968, 390 01 Tábor, STATIKA – DYNAMIKA, s. r. o., IČO 

27714870, Havlenova 73, 639 00 Brno, Digitronic CZ, s. r. o., Za Pasáží 1429, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 48168017, DESIGN 4 - projekty staveb, s. r. o., IČO 

22801936, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec,  

 

2) nabídku od firmy Pitter Desing, s. r. o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, která nebyla 

zařazena do hodnocení z důvodů chybného označení obálky. 

 

III. d o p o r u č u j e 

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající ve snížení položky Příprava 

projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč poté 1.655 tis. Kč) na částku 1.342 tis. Kč 

a navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. 

Kč, 

IV. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 

21. 06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 366 

Rada města 

  

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Komunikace Na Výsluní II. etapa“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 25. 05. 2017,  

 

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, 

a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET, spol. s r. o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 

Zápy, za cenu 1.195.238 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM, 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

došlé cenové nabídky od firem HALKO stavební společnost, s. r. o., IČO 43090150, 

Václavské náměstí 28, 280 02 Nová Ves I, a SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, 

Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, 

 

III. d o p o r u č u j e 

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky 

Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč z rezervního 

fondu, 

 

IV. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 

21. 06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 367 

Rada města  

 



I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Nový chodník v ulici ke Skále“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí 

ze dne 29. 05. 2017, 

 

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, 

a to s dodavatelem: HALKO stavební společnost, s. r. o., IČO 43090150, Václavské náměstí 

28, 280 02 Nová Ves I, za cenu 795.092,28 včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy 

rozpočtu v ZM, 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

došlou cenovou nabídku od firmy SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 

1129/6, 470 01 Česká Lípa, 
 
 

III. d o p o r u č u j e 

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky 

Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč 

z rezervního fondu, 

 

IV. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhovanou úpravu projednat ve finančním výboru a předložit ZM dne 

21. 06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 379 

Rada města  

 

I. d o p o r u č u j e  

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 takto: 

                                                                                   rozp.           rozp. po úpravě            rozdíl 

ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro          2000        1700                    - 300 

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 

Drobné opravy ve školách                                           300                   550           + 250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735 

ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny                  300                      100                      - 200 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119 

ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba                       350                       600                    + 250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru navrhovanou úpravu předložit ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 389 

Rada města  

 

I. d o p o r u č u j e  

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení příjmové i výdajové 

části rozpočtu o 147.291 Kč. Jedná se o účelovou dotaci od Úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce.  



 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit navrhovanou úpravu ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. 

 

Usnesení č. 396 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 

o 300.000 Kč. Zvýší se příjem z vybírání pokut o částku 300.000 Kč a navýší se výdajová 

položka 6171 5169 nákup služeb o částku 300 tis. Kč na znalecké posudky za použití drog či 

jiných návykových látek při řízení motorového vozidla. 

 

II. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení. 

 

Usnesení č. 403 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 29. 05. 2017 na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké 

zahrady III. etapa“ dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, 

2) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“ s uchazečem, jenž podal nabídku jako 

jediný uchazeč, a to Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, IČO 

45537453, za cenu 5.411.438,87 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu 

v ZM, 

 

II. p o v ě ř u j e  

starostu města k podpisu smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, 

 

III. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 návrh na úpravu rozpočtu města r. 2017 

spočívající ve vytvoření nové provozní položky Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. 

etapa ve výši 5.412 tis. Kč, která vznikne přesunem částky 1.650 tis. Kč z provozní položky 

Obnova památek (původně ve výši 1.850 tis. Kč) a částky 3.762 tis. Kč z investiční položky 

PD a realizace MŠ Drážky (původně 10.000 tis. Kč).  

 

Usnesení č. 405 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu r. 2017 – 5. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „PD 

komunikace Za Zámkem“ (původně částka 300 tis. Kč) o částku 2 tis. Kč a ve snížení položky 

„Příprava projektů komunikace“ (původně částka 2.155 tis. Kč) o 2 tis. Kč. 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 409 

Rada města  

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

došlé cenové nabídky od firem SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 1129, 

47001 Česká Lípa,  STRABAG, a. s., IČO 60838744, Na bělidle 198, 15000 Praha, SILMEX, 

s. r. o., IČO 48951081, Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice, 

 

III. d o p o r u č u j e 

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky 

„Komunikace K Borku“ (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč z položky „PD a 

realizace MŠ Drážky“. 
 

IV. u k l á d á  

finančnímu odboru předložit ZM dne 21. 06. 2017 úpravu rozpočtu ke schválení. 

 

 

ZM bere na vědomí: 4. rozpočtové opatření schválené radou města usn.č.338 a   

5. rozpočtové opatření schválené radou města usn.č.405. 

  

Usnesení č. 338 

Rada města  

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 4. rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se projeví 

v navýšení příjmové i výdajové části o 845.953 Kč. Příjem dotace na sociální agendu položka 

4116 ÚZ 13015 ve výši 845.953 Kč a výdajové položky 6171 5xxx na sociální agendu ve výši 

845.953 Kč. 

 

Usnesení č. 405 

Rada města  

 

s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu r. 2017 – 5. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „PD 

komunikace Za Zámkem“ (původně částka 300 tis. Kč) o částku 2 tis. Kč a ve snížení položky 

„Příprava projektů komunikace“ (původně částka 2.155 tis. Kč) o 2 tis. Kč. 

 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje 6.rozpočtové opatření: 

 

1) Navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba 

podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu, 

 

2) Snížení položky Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč) na částku 

1.655 tis. Kč a vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK 

Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč, 

 

3) Snížení položky Příprava projektů komunikace (původně částka 2.155 tis. Kč poté 1.655 

tis. Kč) na částku 1.342 tis. Kč a navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 

700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč, 



 

4) Navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na 

částku 1.196 tis. Kč z rezervního fondu, 

 

5) Navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. 

Kč) na částku 796 tis. Kč z rezervního fondu, 

6) Navýšení příjmové i výdajové části o 300 000 Kč. Příjem sankční platby dopravní pokuty 

oddíl 2299 položka 2212 ve výši 300 000 Kč a ve výdajové části oddíl vnitřní správa položka 

nákup služeb 5169 na znalecké posudky na použití drog či jiných návykových látek při řízení 

motorového vozidla ve výši 300 00 Kč. 

7) Nová položka Oprava části ohradní zdi III.etapa – ve výši 5 412 tis.Kč - ze stávajícího 

rozpočtu Obnova památek je k dispozici částka 1650 tis.Kč zbývající částka bude přesunuta 

z akce PD a realizace MŠ Drážky ve výši 3762 tis.Kč. Předpokládá se, že město obdrží dotaci 

ve výši 1566 tis.Kč z Ministerstva kultury, v tom případě bude částka na akci MŠ Drážky 

vrácena. 

 

 

8) OSMI navrhuje schválit úpravu rozpočtu: přesuny v rámci oddílu Vzdělávání provoz a 

investiční akce. 
                                                                                                     rozp.           rozp.po úpravě            rozdíl 
ZŠ Komenskéého pav.D VaK, topení, elektro          2000        1700                    -300 

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 

 

Drobné opravy ve školách                                           300                   550           + 250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735 

 

ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny                  300                      100                       -200 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119 

 

ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba                       350                       600                      +250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117 

 

9) ZM schvaluje navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 147 291 Kč účelová 

dotace od Úřadu práce na mzdy za veřejně prospěšné práce. 

 

10) ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční 

položky „Komunikace K Borku“ (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč 

z položky „PD a realizace MŠ Drážky“. 

 

 

 

 

                                                           1)  Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Radou města byl odboru usnesením č. 298, ze dne 2. 5. 2017 uložen úkol dořešit s ČD, a. s., 

smluvní vztahy na jimi užívané prostory s tím, že výpůjčka bude ukončena dohodou až po 

dořešení těchto smluvních vztahů. OSM odeslal doporučeným dopisem ČD, a. s. nesouhlas s 

výpovědí nájemní smlouvy o výpůjčce č. SMI/10/87/N/Ka a vrácením vypůjčené věci. Dopis 



je přílohou této zprávy. Do dnešního dne OSM neobdržel žádnou odpověď. Dále proběhla 

mailová korespondence i telefonická komunikace prakticky s nulovým efektem. Vzhledem 

k tomu byl požádán místostarosta města o pomoc v této věci, protože úklid ani údržba není ze 

strany ČD prováděn. Současně byl ze strany nájemce vypnut výtah. Prostory pokladen jsou 

ale dále ČD využívány. Fakticky tedy k fyzickému předání nedošlo. OSM požádal firmu 

OTIS a.s., se kterou má město smluvní vztah o zprovoznění výtahu a všechny nutné úkony 

s tím související. Tím je provoz výtahu zajištěn. Dále proběhl úklid části prostor nádražních 

budov a byl na základě příkazu starosty objednán úklid konstrukcí a stropů. OSM dal opravit 

rozbité skleněné výplně. Tyto kroky však neřeší pravidelný úklid a údržbu a odčerpaly 

značnou část částky vyčleněné na údržbu nádraží. Na údržbu těchto budov je v rozpočtu pro 

rok 2017 částka 170.000,- Kč, ze které již bylo odčerpáno cca 100.000,- Kč a nadále čerpáno 

bude pro zajištění údržby objektů. Z tohoto důvodu OSM navrhuje úpravu rozpočtu, tj. 

navýšení částky o 250.000,- Kč. Současně OSM upozorňuje, že pokud přejde správa a údržba 

zcela na město, bude třeba promítnout náklady do případné nově uzavřené smlouvy a položku 

dále navýšit. Další možností je prodej budov Českým drahám, a.s. 

                                                  

Dosavadní rozhodnutí RM + ZM : 

Usnesení č. 298 

Rada města  

I. o d k l á d á  

navýšení položky rozpočtu 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“, 

II. b e r e   n a   v ě d o m í  

1) informativní dopis společnosti České dráhy, a. s., o možných dopadech novelizace zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách, přijatý pod č. j. ST/13076/17 dne 28. 02. 2017, 

2) výpověď nájemní smlouvy o výpůjčce, č. smlouvy SMI/10/87/N/Ka, ze dne 27. 04. 2017, 

III. u k l á d á 

odboru SM dořešit s ČD, a. s., smluvní vztahy na jimi užívané prostory s tím, že výpůjčka 

bude ukončena dohodou až po dořešení těchto smluvních vztahů. 

 

Návrh řešení: 

Za odbor SM navrhujeme schválit : 

I. vzít na vědomí  

informativní zprávu o podniknutých krocích OSM ve věci vypovězení nájemní smlouvy o 

výpůjčce společností České dráhy, a.s., 

 

II. schválit 

navýšení položky rozpočtu 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“ o 

250.000,- Kč z rezervního fondu, 

 

III. uložit 

Finančnímu odboru předložit návrh finančnímu výboru a zahrnout změnu do návrhu 

rozpočtové úpravy pro ZM dne 21. 6. 2017. 

 

Stanovisko k návrhu: 

FV doporučuje krytí z fondu rezerv. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení ZM úprava dle návrhu. 

 

                                                                                                                         Ota Balík 



                                                                                                                         referent OSM 

 

 

 

 

 2) Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

OMI na základě usnesení ZM č. 39 a č. 577 žádá o zařazení položek do rozpočtu města 

v rámci 6. rozpočtového opatření. Akce budou financovány z položky „Příprava projektů 

komunikace“, kde je v současný okamžik alokováno 2.155,-Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení z jednání RM dne 21. 03. 2017 

Usnesení z 39.  jednání ZM dne 29. 3. 2017 

Usnesení č. 577 z jednání ZM dne 14.12.2016 
 
Usnesení č. 39 - Zastupitelstvo města 

III. s o u h l a s í  

s vypracováním PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajištěním územního rozhodnutí 

a stavebního povolení s tím, že výstavba VO bude koordinována s výstavbou kanalizačního 

řadu 

 

Usnesení č. 577 - Zastupitelstvo města 

II. u k l á d á 

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám. 

 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI žádá přidání položek „PD VO Dvorce“ s rozpočtem 100.000,-Kč; „PD VaK                   

Ke třem chalupám“ s rozpočtem 400,000,-Kč 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

OMI doporučuje schválení přidání položek „PD VO Dvorce“ s rozpočtem 100.000,-Kč;              

„PD VaK Ke třem chalupám“ s rozpočtem 400,000,-Kč.  

Finanční výbor doporučuje krytí z akce MŠ Drážky. 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

Financování obou akcí bude z položky „Příprava projektů komunikace“, kde je v současný 

okamžik alokováno 2.155,-Kč. 

 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek 

 

      

3) VZMR - Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity ZŠ 

    

Důvodová zpráva 



Popis problému: 

Předmětem veřejné zakázky na služby byla poptávka dodavatele, který zhotoví projektovou 

dokumentaci s názvem „Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity 

ZŠ“ a který projekt dovede až do fáze pravomocného stavebního povolení do jara 2018, 

včetně potřebných dokumentů pro soutěž dodavatele stavebních prací. OMI bude po schválení 

VŘ a po podpisu smlouvy jednat s vítěznou firmou o konkrétních představách zadavatele                

a předloží RM první fázi projektové přípravy ke schválení a odsouhlasení, a to zejména 

s ohledem na ekonomicko/finanční nákladnost stavby. Součástí projektu je i zhotovení 

dokumentace bouracích prací na hlavní část tělocvičny včetně vyřízení povolení do SÚ. 

V rámci obchodních podmínek v SoD bylo stanoveno ve fázi studie postupovat:                            

dle připomínek a požadavků objednatele - jmenujeme zejména body, které bude zhotovitel 

zpracovávat:  

 energetická studie budoucí stavby zahrnující 3 rámcové rozpočty na alternativní 

způsoby vytápění (tepelná čerpadla/plyn/kombinace vše v návaznosti na stávající část 

objektu) 

 zpracování odhadního soupisu prací, tj. souhrnného položkového rozpočtu stavby 

v detailu odpovídajícímu stupni projektové dokumentace, 

 projednání výsledků s objednatelem a odsouhlasení výsledků a cílových představ. 

 

Osloveni byli tito dodavatelé:  

'ateliermachar@volny.cz' 

'martin@prostor008.cz' 

'sportprojekta@seznam.cz' 

'radek@idealab.cz' 

'unistav@unistav.cz' 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 242 z RM dne 4.4.2017, usn. č. 312 z RM dne 2.5.2017. 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje v souladu se zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

schválit výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby                    

s názvem: „Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity ZŠ“ dle 

výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 26.5.2017 a uzavřít smlouvu na výše 

uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla 

hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: B K N, spol. 

s r.o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 56601, IČO: 15028909               

za cenu 1.012.770,-  Kč včetně DPH. 

 

Stanovisko k návrhu: FV projednal 7.6.2017  doporučuje krytí z akce MŠ Drážky. 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 300.000,- tis. Kč 

v položce s názvem „ZŠ TGM tělocvična-demolice“ a s částkou 700.000,- tis. Kč v položce 

s názvem „PD ZŠ TGM tělocvična“. Navýšení 313 tis.Kč pokrýt z rezervního fondu. 

Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 

 

4) VZMR - Komunikace Na Výsluní II. etapa 

   



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 1.080 tis. Kč 

v položce s názvem „Komunikace Na Výsluní “. Obchodní podmínky VŘ byly stanoveny dle 

nabídek uchazečů v minulém VŘ, které probíhalo formou více kritérií. 

Osloveni byli dodavatelé, kteří se účastnili minulé soutěže: 

'info@neumannstav.cz' 

'info@rybar-melnik.cz' 

'halko@halko-sro.cz' 

'sam-cl@sam-cl.cz' 

'kolin@ave.cz' 

'strabag.praha@strabag.com' 

'sk.stav@seznam.cz' 

'fucik@stavokomplet.cz' 

'ivan.simak@hes-stavebni.cz' 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 186 z RM dne 2.3.2016, usnesení z RM dne 21.06.2016, usnesení č. 33, usnesení 

č. 319 ze dne 5.5.2017. 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje v souladu se zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

schválit výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce                    

s názvem: „Komunikace Na Výsluní II. etapa“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 25.5.2017 a uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku malého 

rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána                               

pro zadavatele jako nejvýhodnější a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČO 

47052945, Královická 251, 25001 Zápy, za cenu 1.195.238,- včetně DPH. 

 

Stanovisko k návrhu: FV doporučuje, ale navrhuje zdroj financování z akce MŠ Drážky.  

- 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 1.080 tis. Kč bez 

DPH v položce s názvem „Komunikace Na Výsluní “. Částka vysoutěžená je 1 196 tis.Kč 

rozdíl 116 tis.Kč pokrýt z rezervního fondu. 

 

          

Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 

 

 

5) VZMR - Nový chodník v ulici ke Skále 

 

Důvodová zpráva 

Popis problému: 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 550.000,- tis. Kč 

v položce s názvem „Chodník směrem s Černým vratům “. Obchodní podmínky VŘ jsou 

stanoveny v SOD. 

Osloveni byli tito dodavatelé: 

'ivan.simak@hes-stavebni.cz' 

'info@neumannstav.cz' 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=47052945


'info@rybar-melnik.cz' 

'halko@halko-sro.cz' 

'sam-cl@sam-cl.cz' 

'kolin@ave.cz' 

'strabag.praha@strabag.com' 

'sk.stav@seznam.cz' 

'fucik@stavokomplet.cz' 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení č. 274 z RM 18.4.2017. 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje v souladu se zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

schválit výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce                    

s názvem: „Nový chodník v ulici ke Skále“  dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí 

ze dne 29.5.2017 a uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu 

s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako 

nejvýhodnější a to s dodavatelem: HALKO stavební společnost, s.r.o., IČO 43090150, 

Václavské náměstí 28, 28002 Nová Ves I, za cenu 795.092,28,- včetně DPH. 

 

Stanovisko k návrhu FV projednal 7.6.2017 doporučuje krytí z akce MŠ Drážky. 

 

 

Vztah k rozpočtu 

S touto investiční akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno s částkou 550 tis. Kč 

v položce s názvem „Chodník směrem k Černým vratům“. Vysoutěžená částka je 796 tis.Kč. 

Bude tedy potřeba navýšit částku z rezervního fondu 246 tis.Kč. 

 

          

6) Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Ministerstvo vnitra uložilo Policie ČR dále nezajišťovat znalecké posudky při zjišťování drog 

či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla, tato povinnost od 1.6.2017 připadá 

na obecní úřad s rozšířenou působností, kde je přestupek řešen. 

                                                                                                                                

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016, úpravy dne 15.2.2017,29.3.2017,10.5.2017  

 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření takto: úprava rozpočtu se 

projeví v navýšení  příjmové i výdajové části o 300 000 Kč. Příjem z vybírání pokut  oddíl 

2299 položka  2212 ve výši 300 000 Kč a výdajová položka na znalecké posudky za použití 

drog či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla agendu ve výši 300 00 Kč. 

 

Stanovisko k návrhu:  finanční výbor  7.6.2017 doporučuje. 

 

 Vztah k rozpočtu: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_es.cgi?jazyk=cz&xml=1&ico=43090150


Úprava rozpočtu se projeví ve zvýšení výdajové i příjmové části rozpočtu o 300 000 Kč.  

 

                                                                                      Zpracovala ing.Novotná Alena 

 

 

 

7) Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Již třetím rokem město vyčleňuje určitou finanční částku na opravu zámecké zdi.                         

Další částku přispívá Ministerstvo kultury z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón. Vzhledem k doložení materiálů výběrového řízení 

poskytovateli dotace a zároveň určitým nesrovnalostem ve vedení VZ v předcházejících 

letech, oslovil OMI Ing. Jiřího Bártu, aby zabezpečil organizaci tohoto výběrového řízení               

a zároveň se nastavili jednotná pravidla pro další roky, které nepochybně bude ještě město 

činit v rámci opravy zdi, která je jako jednorázová akce finančně velmi náročná. Vzhledem 

k tomu, že předpokládaná hodnota předmětu VZ je stanovena dle PD pod hranici 6,0 mil. Kč 

bez DPH, je tento druh zadávacího řízení mimo režim zákona možný. Jako základní hodnotící 

kritérium je účelné zvolit pro tuto veřejnou zakázku nejnižší nabídkovou cenu, ostatní 

smluvní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce, referenční 

stavby z oblasti památek apod.) je nutné vymezit v obchodních podmínkách, které budou 

součástí zadávací dokumentace jako závazný vzor smlouvy a které budou následně výchozím 

závazným podkladem pro vypracování návrhu smlouvy obsažené v nabídce. Výzva byla 

veřejná a OMI obeslal níže uvedené firmy, které se zabývají specializovanou činností 

v oblasti památek,  

1. Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín – Ing. Douda  

2. Trango, Hornická 209, 284 01 Kutná Hora – Stanislav Hušpauer  

3. REAL KOLÍN s.r.o., V Olšinkách 1285, 280 02 Kolín 5 – Ing. Špecinger  

 

Ve stanoveném termínu byla podána pouze 1 nabídka výše uvedeného uchazeče.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo projednáváno 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací 

řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce                                   

s názvem:„Oprava části ohradní zdi III. etapa“. 

Návrh na úpravu rozpočtu města r. 2017 spočívající ve vytvoření nové provozní položky 

Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa ve výši 5.412 tis. Kč, která vznikne 

přesunem částky 1.650 tis. Kč z provozní položky Obnova památek (původně ve výši 1.850 

tis. Kč) a částky 3.762 tis. Kč z investiční položky PD a realizace MŠ Drážky (původně 

10.000 tis. Kč).  

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 7.6.2017 se konal finanční výbor, který doporučuje schválení. 

 



Vztah k rozpočtu 

S touto  akcí je v rozpočtu města na rok 2017 počítáno v položce Obnova památek s částkou 

1.650.000,-  Kč. Bude potřeba navýšit na částku 5.411.439,-Kč. Dotace by měla být ve výši 

1.566.000,- Kč.      

 

                                                             8. Důvodová zpráva 

Popis problému:  

Navrhovaná úprava řeší doplnění vybavení kotelny v ZŠ B. Hrozného o novou regulaci, která 

má přímou návaznost na nově instalovaný rozvaděč a doplnění části hygienických prvků 

vyžadovaných Krajskou hygienickou stanicí po nedávné kontrole školy. 

                                                                                                                           

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádné nebylo 

 

Návrh řešení: 

OSMI navrhuje schválit úpravu rozpočtu: 
                                                                                                    rozp.           rozp.po úpravě            rozdíl 
ZŠ Komenského pav.D VaK, topení, elektro          2000        1700                    -300 

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 

 

Drobné opravy ve školách                                           300                   550           + 250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735 

 

ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny                  300                      100                       -200 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119 

 

ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba                       350                       600                      +250 

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích či výborech . 

 

Vztah k rozpočtu: 

Přesun dle návrhu.  

 

                                                                                    Ota Balík 

                                                                                     Referent OSM 

 

9. Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Úřad práce v Příbrami zaslal na účet města dotaci ve výši 147 291 Kč na veřejně prospěšné 

práce za měsíc duben 2017. Dotace se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 

stejnou částku. 

                                                                                                                                

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016, úpravy dne 15.2.2017,29.3.2017,10.5.2017  

4. rozpočtové opatření schválené RM dne 16.5.2017. 

 



 

Návrh řešení: 

Rada města schvaluje a doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu, která se projeví v navýšení 

příjmové i výdajové části rozpočtu o 147 291 Kč. Jedná se o účelovou dotaci od Úřadu práce 

na veřejně prospěšné práce.  

 

Stanovisko k návrhu: FV doporučuje schválit. 

 

 Vztah k rozpočtu: 

Úprava rozpočtu se projeví ve zvýšení příjmové i výdajové části o 147 291 Kč.  

 

                                                                                               Ing.Polenová Ivana 

10. Důvodová zpráva 

I. s c h v a l u j e 

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

s názvem: „Rekonstrukce komunikace K Borku“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící 

komisí ze dne 12. 06. 2017, 

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, 

a to s dodavatelem: STAVOKOMPLET, spol. s r. o., IČO 47052945, Královická 251, 250 01 

Zápy, za cenu 5.887.885 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM, 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

došlé cenové nabídky od firem SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094, Máchova 1129, 

47001 Česká Lípa,  STRABAG, a. s., IČO 60838744, Na bělidle 198, 15000 Praha, SILMEX, 

s. r. o., IČO 48951081, Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice, 

 

III. d o p o r u č u j e 

ZM schválit úpravu rozpočtu města na rok 2017 spočívající v navýšení investiční položky 

„Komunikace K Borku“ (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč z položky „PD a 

realizace MŠ Drážky“. 
                                                                                                                                Ing.Caroline Chudobová 
 

Aktuální stav Fondu rezerv 1605 tis.Kč 

Použití návrh 

- 250 tis.Kč údržba podchodu 

- 246 tis.Kč chodník K Černým vratům 

- 116 tis.Kč Komunikace Na Výsluní 

Celkem po 6.RO 993 tis.Kč 

MŠ Drážky        10 000 tis.Kč 

Použití návrh     - 3 762 tis.Kč Ohradní zeď 

                        - 488 tis.Kč Komunikace K Borku 

Celkem po 6.RO  5 750 tis.Kč 

 

Příprava projektů na komunikace  2153 tis.Kč (-2 tis.Kč na akci PD Komunikace Za 

Zámkem) 

Použití návrh 



 -    100 tis.Kč PD Veřejné osvětlení Dvorce  

- 400 tis.Kč PD VaK Ke třem chalupám 

- 313 tis.Kč PD ZŠ TGM tělocvična 

Celkem po 6.RO 1340 tis.Kč                     


