
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 66 

 DNE: 09.05.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1061/2017/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Revitalizace zeleně – dokumentace 
 

 

ANOTACE: 
Zadání zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na Revitalizaci zeleně Žďár nad 
Sázavou – ve vytipovaných lokalitách města. 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje návrh na zpracování dokumentace pro Revitalizaci zeleně 
Žďár nad Sázavou dle návrhu, a to s  náklady do 240 tis. Kč. 
 
Výše uvedený návrh bude zahrnut do rozpočtového opatření předloženého v samostatném 
materiálu OF. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

Wurzelová 

 



 

Název materiálu: Revitalizace zeleně – dokumentace  

 

Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Protokol komise veřejné zakázky Revitalizace zeleně 

Popis 
OKS zpracoval výběrové řízení na zpracovatele dokumentace Revitalizace zeleně Žďár nad 
Sázavou – viz: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_161.html  
Pro vytipované lokality: 

1. Lokality: Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka  
2. Horní hřbitov s prostorem u vstupu  
3. Vodojem – od ul. Štursova po bytovku Jamborova  
4. Park u  5.ZŠ a lokalita Haškova  
5. Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské  
6. Alšova - hřiště a okolí  
7. Neumannova sídliště 

 
Dokumentace je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci na realizaci revitalizace, kdy 
podpora může dosáhnout až 60% z celkových způsobilých výdajů akce. Podání žádosti  - podzim 
2017. 
Nejnižší nabídková cena na zpracování dokumentace činí 192 tis. Kč bez DPH viz. příloha. Daná 
akce není zařazena do rozpočtu města, je nutné její krytí řešit v rámci rozpočtového opatření – 
samostatný materiál FO.  
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 
neschválit 
 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu 
 
 
Stanoviska  
 
 



Protokol o jednani komise 

Zaklizka: Revitalizaee zelene 

Zadavatel: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
ZiZkova 227/1 , 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupeny: Mgr. Zdeilkem Navnitilem, starostou mesta 

Vyberova komise se sellla na svem jednam dne 28.4.2017 v II :00 hod. v sidle z.adavatele. 
Naplnf jednani bylo otevfnini, posouzeni a hodnoeeni nabidek podanych na v:Yse uvedenou 
zaklizku, zadanou jako vei'ejnou zaklizku maleho rozsahu mimo rezim Zlikona 1:.134/20 16Sb. 
o zadavani vei'ejnych zakazek a v rezimu Smernice Mesta Zd'ar nad Sazavou ze dne 
12.12.2016. 

Slozeni komise: • 
Jednanl komise v:Yberove se zllcastnili tito C:lenove: 

l.C:len:-

2.C:len:-

3.clen:-

Komi.se se se§la v poctu 3 cleml, je tedy schopna jednani a usnaseni v souladu se Smemici 
Mesta 7AJ'ar nad Sazavou 

NapiD jednani komise: 
Naplni jednam komise v:Yber nejvhodnejsi nabldky pro v:Yse uvedenou zakazka 

Hodnoceni nabidek: 
Nejprve bylo provedeno ()teVfeni obalek s nabidkami. 
Pro hodnoceni nabidek bylo kriteriem ek()rt()rnicke v:Yhodnosti nabidky stan()ven() jedine 
kriterium - nejniZSi nabidkova cena bez DPH. 
Nabidky jednotliv:Ych uchazeCil obsahovaly nize uvedene nabidk()ve ceny bez DPH. 

Pol'adove Obchodnr jmeno m:bazeto Nabidkova cena bez DPH 
Cislo 
uchazeCc 

I A TREGIA s.r.o., Se.brov 346.100,- ' 2 Ing. Kiszova Radrnila- Pinia, Libhosf 320.000,- 't 
3 lng. Josef Soucek, VlkonJce 192.000,- -7 
4 Living in green s.r.o., Dobl'ichovice 414.000,- <:f~' 

5 lng. Jakub Zeman, Praha 288.88&,- {;; 

6 Zora Kulhankova, Bmo 353.400,- ]:: 
~~ 

7 Irena Dundychova, Havlickilv Brod I 338.000,- " 8 Ing. Ondi'ej Rernes, Dolni Zivotice I 255.700,- 2. 



Vyberova komise v souladu se zpusobem hodnocenf, ktery zadavatel vymezil v zadavacich 
podminkach, nejlepe hodnoti nabidku ucbazece s nejniZM nabidkovou cenou bez DPH, lj. 
uchazeee: lng. Josef Soueek, Vlkonice 

Posouzeni nejvhodni!jli nabfdky: 
Komise se sbodla, ze uchazee s nejnfz§i nabfdkovou cenou splnil kvalifikaenf pfedpoklady a 
dalsi po:Zadavky die zadavaci dokumentace. Komise vybrala jako nejv)fhodnejsi nabldku 
uchazeee: 

Potadove Obchodni jmeoo ucbaze<le Nabidkova cena bez DPH 
6islo 
uchazel!e 
3 Ing. Josef Soul!ek, Vlkonice 192.000,-

• • 
Zavi!r: Clenove komise nemaji k v)fsledku hodnocenf a posouzenf zadne pi'ipornfnky. 

Pi'ilohy: 
Nabldky uchazecu 

Zd'ar nad Sazavou dne: 28.4.2017 

Podpisy v5ech Nenu komise: 
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