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NÁZEV: 
 

Výběr dodavatele - Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 
a 1905/33 

 

ANOTACE: 
Zadavatel (Město Žďár nad Sázavou) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybral dodavatele 
stavebních prací.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje výběr dodavatele a pověřuje starostu k uzavření 
smlouvy o dílo. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a ObŽÚ: Odbor životního prostředí: Krizové řízení: 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu: 

Městské policie:  

Zpracoval: 

Bc. Jana Kotoučková, DiS., 
administrátorka veřejných 
zakázek 

Předkládá: 

Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru 

 



 

Název materiálu: Výběr dodavatele - Energetická opatření bytových domů - Brodská 
1876/27 a 1905/33 

 
Počet stran: 58 
 
Počet příloh: 3 (Zpráva o hodnocení nabídek - 3 strany, Oznámení o výběru dodavatele - 5 stran, 
Smlouva o dílo vč. položkového rozpočtu - 48  stran) 
 
 
Popis 
Zadavatel (Město Žďár nad Sázavou) ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybral dodavatele pro 
provedení díla spočívající v realizaci energetických opatření vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti bytových domů s cílem snížení konečné spotřeby energie, ato pro stavby: 

 Brodská č.p. 1876, č.or.27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 
PRO DOTACI IROP-zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 
1PP, výměna oken  

  Brodská č.p. 1905, č.or.33, svob.č.5, Žďár nad Sázavou 3-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ 
PRO DOTACI IROP-zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, výměna oken 

Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stavby 31.5.2023. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Stavba bude realizována v letech 2022 – 2023 s náklady dle nabídky 10 238 684,35 Kč bez DPH 
(předpokládané náklady 13 418 tis. Kč bez DPH dle stavebního rozpočtu). 
Odpovídající částka pro rok 2022 ve výši 9 mil. Kč byla řešena rozpočtovým opatřením na 
zasedání Zastupitelstva města v květnu 2022. 
Stavba je realizována v rámci dotačního projektu s názvem „Energetické úspory bytových domů na 
ul. Brodská 1876/27 a 1905/33“, a bude spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj, z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši cca 30 % ze způsobilých výdajů. 
 
 
Geneze případu 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (březen 2018): Ing. Leoš 
Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové, IČO 45653054 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (leden 2019): Ing. Zbyněk 
Semerád, Libušínská 197/44, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 45646597 

 podání a schválení žádosti po podporu poskytované MMR z IROP, 78. výzva IROP - 
ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5 

 realizace zadávacího řízení dle ZZVZ 

 
Návrh řešení 

 RM schvaluje předložený materiál  
 RM neschvaluje předložený materiál 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Schválit navržené usnesení. 
 Neschválit navržené usnesení. 

 
 
 
 



 

Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje schválit navržené usnesení, resp. výběr dodavatele na provedení 
stavebních prací a uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. 
Nabídka vybraného dodavatele byla nabídkou, která byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a vybraný dodavatel prokázal, že splňuje podmínky účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky.  
 
 
Stanoviska  
- -  - 
 


