
Z á p i s

z 84. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 7. 2021

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic
Mgr. Martin Krsek
Ing. Pavel Tošovský
Miroslava Lazarová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Eva Nováková

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 84. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

Hlasování o celém programu: 5, 0, 0
Program byl schválen.

         

Schválený program:

1. Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ – zrušení a znovuvyhlášení

2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ – zrušení a znovuvyhlášení

Hlasování: 1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ – zrušení a znovuvyhlášení
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Vítová - zastupující vedoucí právního odboru: do lhůty, která byla stanovena, se nepřihlásil 
žádný dodavatel
Bc. Lysáková: zakázka se z důvodu nedoručení nabídek zrušila
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- v souladu se stanovenými postupy předkládáme RM ke schválení souhlas s vyhlášením 
podlimitní veřejné zakázky
- předmětem veřejné zakázky je dodání, montáž a revize 15 ks nových parkovacích automatů s 
implementovanou hotovostní úhradou parkovného (bankovky, mince), bezhotovostní (čipové a 
bezkontaktní karty) a zadáváním RZ, s obslužným
softwarem pro dohled a administraci parkovacích automatů
- cenová nabídka dodavatele musí zahrnovat všechny související náklady dodávky (doprava do 
místa plnění, montáž, výchozí elektro revize po instalaci stroje, servis aj.)
- doba plnění: do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
- místo plnění: Městské služby Ústí nad Labem, p. o., Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Vítová: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2006/84R/21
Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ – zrušení a 
znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ dle 
ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení (nebyla doručena žádná nabídka)

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích 
automatů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 099 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

C) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů

2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Dodání 
15 ks nových parkovacích automatů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
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1. řádní členové:
a) Daniel Zich, vedoucí střediska Bazény a koupaliště MSÚL
b) Ing. Ivana Canincová, vedoucí Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lucie Machková, referentka Správy organizace MSÚL
b) Ing. Lenka Macková, referentka Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ – zrušení a znovuvyhlášení
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Vítová: rekonstrukce kuchyně v domově pro seniory v Krásném Březně
- došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
- předpokládaná hodnota plnění je 10 700 000,-Kč bez DPH
- administrativní pochybení, které se tímto opravuje a dává na správnou míru
PhDr. Ing. Nedvědický: máme toto navýšení rozpočtově pokryté?
Mgr. Vlacha: ano, navýšení je kryto z rozpočtu příspěvkové organizace
- část finančních prostředků na VZ je kryta z rozpočtu města, ostatní jde z rozpočtu organizace
Mgr. Vítová: návrh na usnesení v upraveném znění: do bodu D) doplnit: jmenuje „obálkovou a 
hodnotící komisi“

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2007/84R/21
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ – zrušení a znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ – z důvodu opatření k 
nápravě, neboť byla navýšena předpokládaná hodnota veřejné zakázky a dále zjistil, že 
zahájil předmětné zadávací řízení v chybném druhu veřejné zakázky. Jiné opatření k 
nápravě, vzhledem popsanému důvodu v důvodové zprávě realizovat nelze.

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10.700.000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
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2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce kuchyně“, která je přílohou 
důvodové zprávy tohoto usnesení

C) pověřuje
  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce kuchyně“, včetně případného vylučování dodavatelů

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce kuchyně“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Jaroslav Marek, ředitel Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizace
b) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Bc. Ladislava Svatošová, zástupce ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, 
příspěvkové organizace
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

Eva Nováková

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
VZ - veřejná zakázka
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