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NÁZEV: 
 

Výběr dodavatele - Rekonstrukce rybníku Velký Posměch 

 

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 
pro provedení díla spočívající ve zhotovení stavby s názvem Rekonstrukce rybníka Velký 
Posměch, Žďár nad Sázavou. 
 

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 - Rekonstrukce rybníku Velký Posměch 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 4, 58 stran (příloha 1 – zpráva o hodnocení nabídek, příloha 2 – zpráva o posouzení nabídek, 
příloha 3 – rozhodnutí o výběru dodavatele, příloha 4 – smlouva o dílo) 
 
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 ve zhotovení stavby s názvem Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, Žďár nad 
Sázavou. 
Účelem realizace díla je provedení rekonstrukce rybníka Velký Posměch, spočívající v rekonstrukci 
hráze, úpravě dna a rozšíření zátopy, rekonstrukci spodní výpusti a vybudování bezpečnostního 
přelivu. 
Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stavby do 9 měsíců ode dne převzetí staveniště zhotovitelem. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Stavba bude zahájena v předpokládaném termínu červenec/srpen 2022 a dílo má být zhotoveno do 
9 měsíců od převzetí staveniště. Stavba tedy bude probíhat v letech 2022 až 2023. 
V rámci investičních výdajů města na r. 2022 je na rekonstrukci rybníku Velký Posměch alokována 
částka 6,7 mil. Kč. 
Stavba je realizována v rámci projektu s názvem „Modrozelená infrastruktura v průmyslové zóně 
Jamská“, a bude spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z Programu 122D20 
Smart Parks for the Future. 
 
Geneze případu 

 Vypracování dokumentace pro provedení stavby společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., 
Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 41601483, v dubnu 2021. 

 Stavební povolení ze dne 24.5.2021, nabylo právní moci 11.6.2021 
 Podání Předběžné žádosti o podporu (říjen 2021) poskytované MPO z Programu 122D20 

Smart Parks for the Future (podprogram 122D201) k projektu „Modrozelená infrastruktura v 
průmyslové zóně Jamská“, říjen 2021. Předmětem projektu je Realizace modrozelené 
infrastruktury ve stávající průmyslové zóně ve Žďáře nad Sázavou. Projekt zrevitalizuje rybník 
Velký Posměch, rozšíří retenční nádrž a zajistí vegetaci perspektivním růstem a následnou 
péčí. 

 Podání Registrační žádosti o podporu (listopad 2021) z programu a pro projekt, jak je 
uvedeno v předchozím bodě. 

 Předchozí zadávací řízení vyhlášeno dne 03.01.2022: 
o RM č. 88, dne 20.12.2021, č. usnesení 19/2021/SRI/RM: Rada města schvaluje 

vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
přepisů, pro stavbu „Rekonstrukce rybníka Velký Posměch“ včetně zadávacích 
podmínek, a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.  

o RM č. 94, dne 14.03.2022, č. usnesení 19/2021/SRI/RM: Rada města schvaluje výběr 
dodavatele a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.  

o Uzavření smlouvy o dílo dne 04.04.2022, téhož dne zveřejněna smlouva v registru 
smluv. 

o Odstoupení od smlouvy ze dne 26.05.2022 - RM č. 99, dne 23.05.2022, usn. 
99/2022/SRI/17: Rada města po projednání schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo 
ze strany objednatele, Města Žďár nad Sázavou, a pověřuje starostu k odstoupení od 
smlouvy o dílo, a k dalším úkonům týkajících se nároků spojených s odstoupením. 

 Schůze RM č. 101, dne 06.06.2022, usnesení č. 101/2022/SRI/12, text usnesení: Rada města 
po projednání schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce v otevřeném 
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce rybníka Velký Posměch“ 
včetně zadávacích podmínek, a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 



 
Návrh řešení 

 RM schvaluje předložený materiál. 
 RM neschvaluje předložený materiál. 

Varianty návrhu usnesení 
 Rada města po projednání schvaluje výběr dodavatele a pověřuje starostu k uzavření 

smlouvy o dílo. 
 Rada města po projednání neschvaluje výběr dodavatele. 

Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje schválit navržené usnesení, resp. výběr dodavatele na rekonstrukci 
rybníku Velký Posměch 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  
----- 


