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NÁZEV: 
Zrušení podlimitní veřejné zakázky na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 

svobodárny č. 3 a č. 7“ 
 
 

 

ANOTACE: Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2, písm. h) zákona č. 134/2016 Sb. ruší 
zadávací řízení na akci Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č. 
7. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání ruší VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3  a č.7“ a ukládá MěÚ připravit opětovné vyhlášení této VZ v září 2018 s tím, že 
realizace akce bude zahájena v březnu 2019. 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: TSBM 
 

Předkládá: ing. Kadlec Jaroslav 
 

 



 

Název materiálu: zrušení VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3  a č.7“ 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 Zápis komise pro hodnocení nabídek 6. 6. 2018 
 
 
Popis 
Vyhlášená podlimitní veřejná zakázka na  stavební práce ve smyslu odst. 3; § 14  zákona  č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se ruší z důvodu malého množství přihlášených 
účastníků v souladu s odst. 2; § 127 zákona. 
 
Geneze případu 
Vyhlášení veřejné zakázky bylo schváleno na zasedání RM dne 9. 4. 2018. Ve stanoveném 
termínu se přihlásili tři zájemci. Následně 31.5. odstoupil jeden ze zájemců a 5.6. odstoupil druhý. 
Hodnotící komise doporučuje RM na jejím zasedání 11.6. zrušení této zakázky. 
   
Návrh řešení 
zrušení veřejné zakázky 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání ruší VZ na akci „ Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3  a č.7“ a ukládá MěÚ připravit opětovné vyhlášení této VZ v září 2018 s tím, že 
realizace akce bude zahájena v březnu 2019. 
 
 
Doporučení předkladatele 
 
 
 
Stanoviska  
 
 














