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 Kancelář primátora 

 

 

 
 

Zápis 
 

ze 78. mimořádné schůze Rady města Pardubic, 
která se konala dne 25.11.2013 od 8:00 hodin 

v zasedací místnosti rady 
 
Přítomni: 
Štěpánka Fraňková, František Brendl, Jiří Rozinek, Jindřich Tauber, Michal Koláček, Milan Košař, 
Jaroslav Mojžíš, Vítězslav Novohradský, Jan Němec 
 
Michal Zitko, tajemník MmP 
Nataša Hradní, tiskový úsek 
Leoš Martínek, interní audit 
Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátora 
 
Omluveni:  Libor Slezák, Josef Kubát 
 

 
I. 

Schválení programu schůze 
 
Program 78. mimořádné schůze Rady města byl schválen takto:  (pro 8) 
 
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - 
„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“ 
P: Ing. Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
Z: Ing. Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic  
  
 

 

III. 
 

Jmenování ověřovatelů ze 78. mimořádné schůze Rady města Pardubic 
 
 

Ověřovateli zápisu ze 78. mimořádné schůze RmP byli jmenováni:  Michal Koláček 
         Jan Němec 
  

 
IV. 

Pořadí projednávaných zpráv 
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1. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách - „Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“  
 
Rozprava: 

- náměstek Brendl uvedl zprávu a odpovídal na dotazy týkající se platnosti či neplatnosti předložených nabídek 
- dále řešen možný termín podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem stavby a čerpání dotace, které jsou však 

závislé na vydání stanoviska ÚOHS. 
 
Přijaté usnesení č. 5435/2013  (pro 7, proti 0, zdrž. 1) 
 
Rada města Pardubic 
R o z h o d l a  
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci veřejné zakázky "Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého 
biotopu" zadávané v užším zadávacím řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení 
nabídek hodnotící komisí, je nabídka uchazeče BAK Stavební společnost a.s., Trutnov, IČ: 28402758, 
s nabídkovou cenou 86.770.023,-- Kč bez DPH, druhý v pořadí se umístil uchazeč OHL ŽS, a.s., Brno, 
IČ: 46342796, s nabídkovou cenou 88.536.254,53 Kč bez DPH, třetí v pořadí se umístil uchazeč 
Gardenline s.r.o., Litoměřice, IČ: 27263827, s nabídkovou cenou 93.679.695,18 Kč bez DPH. 
 

 
Štěpánka Fraňková  

-  avizovala jednání RmP a ZmP v mimořádném termínu 9.12.2013 (15:00 hod, 16:00 hod) k problematice HC. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 8: 40 hodin 
 

Jména jsou uváděna bez titulů 
Pardubice 25.11.2013    

Zpracovala: Nikola Jiráková (Organizační oddělení MmP) 

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. 

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………………………….         
Michal  K o l á č e k 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Jan  N ě m e c  
 
 
 
 
          
                                                                                                   Štěpánka  F r a ň k o v á, v.r. 
                  primátorka města  


