Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora

Zápis z 83. mimořádné schůze Rady města Pardubic,
která se konala dne 11.07.2017
od 8:00 hodin v zasedací místnosti rady města
Přítomni: Martin Charvát, Jiří Rozinek, Jan Řehounek, Ivana Dolečková, Dušan Salfický,
František Weisbauer, Libor Slezák, Vítězslav Novohradský
Michal Zitko, tajemník magistrátu
Michal Sršeň, kancelář primátora
Omluveni: Jakub Rychtecký, Helena Dvořáčková, Vladimír Ninger, Radim Jelínek

I.
Schválení programu jednání
Program jednání 83. mimořádné schůze RmP dne 11.07.2017 byl schválen takto: (pro 8, proti 0, zdrž.
0)
1. Veřejná zakázka malého rozsahu " Metropolitní optická síť - Na Špici“
P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie
Z: Kvaš Petr, městská policie
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS
P: Řehounek Jan, náměstek primátora
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie
3. Diskuze

II.
Schválení usnesení z 82. mimořádné schůze RmP dne 22.06.2017 a jmenování
ověřovatelů z 83. mimořádné schůze RmP dne 11.07.2017
Usnesení z předešlé 82. schůze RmP byla schválena.
Ověřovateli zápisu z 83. schůze RmP byli jmenováni

Dušan Salfický
František Weisbauer
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III.
Pořadí projednávaných zpráv
1
Veřejná zakázka malého rozsahu " Metropolitní optická síť - Na Špici“
Zpravodaj: P. Kvaš, městská policie
- předložený materiál krátce okomentoval
Rozprava:
- F. Weisbauer vznesl dotaz, zda se v projektové dokumentaci bere ohled na stávající vegetaci
a dále požádal o toto dodatečné schéma.

Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5928/2017

(pro 8, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných
zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Metropolitní optická síť - Na Špici“ v celkové
výši 491.007,- Kč bez DPH dodavateli EDERA Group a.s., IČ 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic
2789, Pardubice 530 02.
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek ORS
Zpravodaj: J. Řehounek, náměstek primátora
- stručně okomentoval předloženou zprávu
Rozprava:
- L. Slezák požádal o kompletní náklady a výnosy ubytovny v ul. Češkova č.p. 1240
v Pardubicích.
Číslo návrhu: 001
Přijaté usnesení č. R/5929/2017

(pro 7, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby
"Zajištění úklidových a recepčních služeb v budově městské ubytovny v ul. Češkova č.p. 1240 v
Pardubicích“ zadávané v otevřeném řízení, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě
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výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele BERSERK SECURITY s.r.o.,
Pardubice, IČO: 28818181, s nabídkovou cenou ve výši 4.498.224,-- Kč bez DPH za běžný úklid a
výkon ostrahy a recepčních služeb/48 měsíců a s nabídkovou cenou ve výši 8.900,-- Kč bez DPH za
jeden mimořádný úklid; druhý v pořadí se umístil dodavatel WARRIOR SECURITY s.r.o., Praha, IČO:
02564831, s nabídkovou cenou ve výši 4.560.960,-- Kč bez DPH za běžný úklid a výkon ostrahy a
recepčních služeb/48 měsíců a s nabídkovou cenou ve výši 6.660,-- Kč bez DPH za jeden mimořádný
úklid; třetí v pořadí se umístil dodavatel Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc, IČO: 26810093, s
nabídkovou cenou ve výši 5.020.536,67 Kč bez DPH za běžný úklid a výkon ostrahy a recepčních
služeb/48 měsíců a s nabídkovou cenou ve výši 19.440,-- Kč bez DPH za jeden mimořádný úklid.

Číslo návrhu: 002
Přijaté usnesení č. R/5930/2017

(pro 7, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce "DDM Alfa – realizace úspor energií" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, že
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je
nabídka dodavatele CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, Pardubice, IČO: 25285262, s
nabídkovou cenou ve výši 12.694.402,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil dodavatel Kurštejn
stavební a obchodní firma s.r.o., Jezbořice, IČO: 28762576, s nabídkovou cenou ve výši 13.918.969,- Kč bez DPH a třetí v pořadí se umístil dodavatel MARHOLD a.s., Pardubice, IČO: 15050050, s
nabídkovou cenou ve výši 14.914.514,-- Kč bez DPH.

Číslo návrhu: 003
Přijaté usnesení č. R/5931/2017

(pro 7, proti 0, zdrž. 0)

Rada města Pardubic
Rozhodla
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zadávání koncese malého rozsahu "Výběr
provozovatele areálu Skatepark Pardubice" o uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem Sk8park
s.r.o., Pardubice, IČO: 05435510, s nabídkovou cenou - platbou za dostupnost – ve výši
12.300.000,-- Kč bez DPH / 5 let.

3
Diskuze
J. Řehounek informoval o aktuální situaci s ,,Červeňákem‘‘ s tím, že je potřeba předložit nekomerční
projekt, který definuje veřejný zájem, včetně financování, jinak by byl ohrožen bezplatný převod
pozemků od Ministerstva vnitra.
Reagoval F. Weisbauer → politický klub Koalice pro Pardubice preferuje delší dobu veřejného zájmu,
než kterou požadovalo Ministerstvo vnitra.
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L. Slezák informoval o tom, že požádal vedoucí OHA Z. Kavalírovou, aby vytvořila pro dopravní komisi
společně se zpracovatelem územního plánu přednášku, jak se územní plán vytváří, o dopravní situaci
v Pardubicích, atd.

Schůze byla ukončena ve 8:40 hodin

………………………………………
Martin C h a r v á t
primátor města Pardubic

Ověřovatelé:

……………………………………..
Dušan S a l f i c k ý

……………………………………
František W e i s b a u e r
Pardubice: 11.07.2017

(Jména jsou uváděna bez titulů)

Zpracovala: Drajerová Barbora, organizační odd. KP
Celkem 4 strany zápisu
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.

4

