
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se vize Město 

a voda, a to: 

 

1) Kdy, kým a jakým způsobem bylo zadáno zpracování projektu Město a voda?  

2) Jaké právní subjekty se na zpracování vize Město a voda podílely? 

3) Byla tato vize někdy schválena Radou města? 

4) Jakým způsobem byla vybrána firma VH TRES jako zhotovitel projektu (smlouva 

č. S/1222/2457/6/05).  

5) Uskutečnilo se výběrové řízení? Pokud ano – poskytnutí podkladů a výsledků výběrového řízení. 

6) Byla vize Město a voda projednávána případně schválena zastupitelstvem města? 

 

K požadovanému povinný subjekt sděluje: 

 

Ad 1) 

Vypracování projektu Město a voda, respektive Strategické studie – Město a voda, historie a současnost, 

byla v roce 2003 zadána Statutárním městem České Budějovice společnosti Atelieer 8000 spol. s r.o.. Tato 

zakázka byla zadána na základě soutěže dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Ve smyslu ust. § 3 odst. 6 Infz povinný subjekt konstatuje, že vzhledem k podstatnému časovému odstupu 

nemá povinný subjekt k dispozici ke způsobu zadání bližší informace, a to i s ohledem na znění ust. § 64b 

tohoto zákona, který stanovoval, že „Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek 

všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s 

výjimkou vzorků nebo ukázek….“. 

 

Ad 2) 

Na zpracování projektu jako celku se podílely tyto společnosti: Atelier 8000 spol. s r. o.,  VH-TRES spol. s r.o. 

a Incoma Research, s.r.o.. 

 

 

 

 

Ad 3) 
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Rada města ve svém usnesení č. 702/2004 ze dne 23. 6. 2004 vzala na vědomí prezentaci ideového projektu 

Město a voda.  

Rada města dále schválila rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORCR na financování 

projektu „Město a voda“ zapojením rezervy kapitálových výdajů FO určené na dofinancování dotačních akcí 

ve výši 1.900 tis. Kč, rozpočtové opatření – zapojení investiční dotace na financování projektu „Město a 

voda“ z prostředků Grantového programu na podp. zpracování dokumentace pro žádosti do SF EU, 

zpracování a předložení žádosti o dotaci na akci „Město a voda“ a rovněž schválila dispozice s majetkem 

města v rámci akce  „Město a voda“. 

 

Ad 4) 

Zakázka na Projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení k projektu Město byla 

uvedené společnosti zadána na základě výběrové řízení č. 2004/48, jednalo se o zakázku malého rozsahu. 

 

Ad 5) 

Ano, uskutečnilo, viz předchozí bod. V příloze je přiložen návrh zadání zakázky, záznam posouzení nabídek, 

podrobný popis zakázky, zadání zakázky a výpis nabídek.  

 

Ve smyslu ust. § 3 odst. 6 InfZ povinný subjekt sděluje, že zaslané je pouze výpisem ze softwaru, jehož 

prostřednictvím byla zakázka zadána. Dle ust. § 71 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách byl povinný 

subjekt, jako zadavatel, „povinen dokumentaci o zadání veřejné zakázky uchovávat po dobu 5 let od uzavření 

smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.“. Z uvedeného důvodu poskytuje povinný subjekt 

požadované v uvedené podobě. 

Povinný subjekt dále uvádí, že důvod, proč jsou ve Výpisu nabídek (v příloze) vypsány pouze 2 nabídky z 3 

je ten, že pouze tyto nabídky byly předloženy v elektronické podobě, nabídky doručené v papírové podobě 

byly zpracovávány zvlášť. 

 

Ad 6) 

Povinný subjekt sděluje, že zastupitelstvo města se tímto zabývalo v následujících usneseních: 

• usn. č. 30/2008 ze dne 6. 3. 2008 – schválení zpracování a podání žádosti o dotaci na akci Město a 

voda  

• usn. č. 156/2009 ze dne 25.6.2009  - zastupitelstvo vzalo na vědomí důvodovou zprávu 

a informativní zprávu o přípravě projektu Město a voda  a schválilo smlouvu o koordinaci postupu 

při realizaci stavební akce „Ochranný přístav České Vrbné“ 

• usn. č. 98/2010 ze dne 29. 4. 2010 – zastupitelstvo schválilo důvodovou zprávu, realizaci 

a financování projektu v rámci rozpočtu obce, příp. z úvěru mj. i „Město a voda“ 32.000.000,- Kč. 
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• usn. č. 22/2012 ze dne 16. 2. 2012 - zastupitelstvo schválilo dispozici s majetkem města – majetkové 

vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav 

u Valchy. 

 

 

Přílohy: 

 Návrh zadání zakázky – akce Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení k projektu „Město a voda“ 

 Záznam o posouzení předložených nabídek – zakázka č. S-95/2004, formulář č. 2004/48 

 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky - akce Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí 

a stavebnímu povolení k projektu „Město a voda“ 

 Zadání zakázky č. 2004/0048 

 Výpis nabídek – zakázka č. 2004/48 

 


