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KP-RM/1044/2018/Z/13
Z Á P I S

z 13. schůze Rady města České Budějovice konané v mimořádném termínu dne 15. 6. 2018
od 8:00 hodin  v zasedací místnosti č. dv. 103 magistrátu města, 

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Přítomni: 
Ing. Petr Holický, Ing. Miroslav Joch, RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. František Konečný, Ph.D., 
Ing. Roman Kubíček, Ph.D., Mgr. Petr Podhola, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jiří Svoboda, 

Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu,

Ing. Jitka Welzlová - tisková mluvčí

Omluveni: 
Ing. Jaroslav Mach, Michal Šebek, Ing. Jaromír Talíř

Nepřítomni: 

Schválený program:

0. Zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil primátor Ing. Jiří Svoboda.
Byl schválen program 13. schůze Rady města České Budějovice (8,0,0,0/8).
Ing. František Konečný, Ph.D., byl pověřen podepsat zápis spolu s primátorem Ing. Jiřím 
Svobodou.

1. číslo jednací KP-RM/995/2018/M/896
Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé, z. s.
Přijato usnesení č. 790/2018 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

2. číslo jednací KP-RM/975/2018/M/876
Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na 
rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly
Přijato usnesení č. 791/2018 (7,0,1,0/8)
JUDr. Průcha požádal zaznamenat, že je členem výkonného výboru TJ LOKOMOTIVA 
České Budějovice.
Jednání přítomen: Ing. David Štojdl, vedoucí odboru školství a tělovýchovy

3. číslo jednací KP-RM/985/2018/M/886
Rozpočtová opatření číslo 72 až 74
Přijato usnesení č. 792/2018 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Ing. Marcela Irová, vedoucí odd. poplatků FO

4. číslo jednací KP-RM/1003/2018/M/904
Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice
Přijato usnesení č. 793/2018 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Ing. Marcela Irová, vedoucí odd. poplatků FO

5. číslo jednací KP-RM/999/2018/M/900
Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce pod názvem "Vybudování technických 
a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I. etapa + 
II. etapa" - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 794/2018 (8,0,0,0/8)
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Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

6. číslo jednací KP-RM/1000/2018/M/901
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ 
Bezdrevská – vybavení“ – zjednodušené podlimitní řízení
Přijato usnesení č. 795/2018 (8,0,0,0/8)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - Ing. Martin Stašek, 
Ing. Martin Maršík, Ph.D., náhradníci - JUDr. Josef Průcha, Vladimíra Hrušková.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

7. číslo jednací KP-RM/998/2018/M/899
Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ 
Kubatova, České Budějovice – vybavení“ – zjednodušené podlimitní řízení
Přijato usnesení č. 796/2018 (8,0,0,0/8)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - Ing. Kamil Calta, 
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., náhradníci - Mgr. Stanislav Křída, Ing. Eliška Richtrová.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

8. číslo jednací KP-RM/1002/2018/M/903
Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Multifunkční učebna k podpoře výuky výpočetní 
techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice" - zjednodušené podlimitní 
řízení
Přijato usnesení č. 797/2018 (8,0,0,0/8)
Složení hodnotící komise: za zastupitele byli vylosováni členové - RNDr. Michal Kohn, 
CSc., Mgr. Ivan Nadberežný, náhradníci - Ing. Slavoj Dolejš, Ing. Jaroslav Mach.
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

9. číslo jednací KP-RM/982/2018/M/883
Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ E. 
Destinové 46, České Budějovice“ – otevřené řízení  
Přijato usnesení č. 798/2018 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

10. číslo jednací KP-RM/984/2018/M/885
Změna usnesení ve výsledku veřejné zakázky "Výstavba, modernizace a doplnění 
varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České 
Budějovice" - otevřené řízení
Přijato usnesení č. 799/2018 (8,0,0,0/8)
Jednání přítomen: Dana Matějková, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Dagmar 
Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

11. Různé

11.1 číslo jednací KP-RM/1042/2018
Nefinanční zapojení do projektu "Výzkum větrné aerace zastavěných teritorií velkých 
měst" - změna usnesení
Přijato usnesení č. 800/2018 (8,0,0,0/8)

12. Diskuse
Ing. Svoboda informoval členy rady města o výskytu kůrovce v lesích spravovaných spol. 
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
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Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (a,b,c,d/x), a = počet hlasujících pro, b = počet 
hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi hlasování, d = počet těch, kteří nehlasovali, x = 
počet přítomných členů.

13. schůze rady města byla ukončena v 8:45 hod.
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S o u b o r  u s n e s e n í
K bodu: Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé, z. s.
(Zrušeno usnesením č. 1041/2018 ze dne 20. 8. 2018)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 790/2018:
rada města

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 500.000 Kč pro SK Mladé, z. s., se sídlem Jasanová 

1749, České Budějovice, PSČ 370 08, IČO 60074876, na financování provozu 
nafukovací haly v areálu SK Mladé, z. s.,

2. návrh veřejnoprávní smlouvy,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení poskytnutí provozní dotace ve 
výši 500.000 Kč pro SK Mladé, z. s.

K bodu: Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., 
na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly

(Zrušeno usnesením č. 1041/2018 ze dne 20. 8. 2018)
Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 791/2018:
rada města

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města České Budějovice schválit
1. poskytnutí mimořádné investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ 

LOKOMOTIVA, z. s., Třebízského 1044/1, České Budějovice, PSČ 370 06, IČO 
00514209, na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly ve 
výši 1.644.000 Kč,

2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
II. u k l á d á

Mgr. Petru Podholovi, 1. náměstkovi primátora,
předložit Zastupitelstvu města České Budějovice ke schválení poskytnutí investiční dotace na 
rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly ve výši 1.644.000 Kč pro 
TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU LOKOMOTIVA, z. s.

K bodu: Rozpočtová opatření číslo 72 až 74

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 792/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření číslo 72 - zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na 

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství a tělovýchovy na poskytnutí 
investičního transferu pro TELOVÝCHOVNOU JEDNOTU LOKOMOTIVA, z. s., na 
rekonstrukci šaten, sociálního zařízení, topení a vstupní chodby sportovní haly ve výši 
1.644.000 Kč,

2. záměr rozpočtového opatření číslo 73 - zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 
finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru školství 
a tělovýchovy k poskytnutí neinvestiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice 
akademie, z. s., na úhradu nákladů souvisejících s jeho činností na sezónu 2018/2019 ve 
výši 3.000.000 Kč,
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3. záměr rozpočtového opatření číslo 74 - zapojení rezervy běžných a kapitálových výdajů 
finančního odboru ve prospěch rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru školství 
a tělovýchovy k poskytnutí investičního transferu (4.059.754,70 Kč) na rekonstrukci 
nafukovací haly a k poskytnutí neinvestičního transferu (500.000 Kč) na úhradu 
zvýšených nákladů na vytápění a další energie, jakož i ztráty na obvyklém nájemném pro 
SK Mladé, z. s., v celkové výši 4.559.754,70 Kč,

II. u k l á d á
1. Ing. Bohuslavu Bečvářovi, vedoucímu finančního odboru, do 30. 6. 2018

promítnout schválené rozpočtové opatření číslo 72 do rozpočtu roku 2018,
2. Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 18. 6. 2018

předložit rozpočtová opatření číslo 73 a 74 k projednání v zastupitelstvu města.

K bodu: Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, 
uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 793/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
záměr uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 
13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice, 
na překlenutí případného dočasného nedostatku finančních zdrojů provozního charakteru 
v části běžného rozpočtu, jímž se mění datum splatnosti do 30. 6. 2019,

II. u k l á d á
Ing. Petrovi Holickému, náměstkovi primátora, do 18. 6. 2018
předložit návrh výše uvedeného dodatku k projednání zastupitelstvu města.

K bodu: Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce pod názvem "Vybudování technických 
a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I. 
etapa + II. etapa" - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 794/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce pod názvem "Vybudování technických 
a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I. etapa + II. 
etapa", v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění,

II. u k l á d á
Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit zrušení zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků 
na ZŠ Bezdrevská – vybavení“ – zjednodušené podlimitní řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 795/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Podpora rozvoje jazykové 

gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská – vybavení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 
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dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2. složení komise pro otevírání nabídek dle přílohy Důvodová zpráva,
3. složení hodnotící komise dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky, v upraveném 

znění,
4. zástupce zadavatele dle přílohy Důvodová zpráva,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka zadávacího 
řízení,

b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 
dodavatele,

c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,
2. komisi pro otevírání nabídek všemi úkony souvisejícími s otevíráním nabídek,
3. hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími s hodnocením nabídek, s posouzením 

podmínek účasti v zadávacím řízení,
4. zástupce zadavatele všemi úkony souvisejícími s kontrolou předložených údajů a dokladů 

vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy,
III. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Moderní jazyková multimediální učebna na 
ZŠ Kubatova, České Budějovice – vybavení“ – zjednodušené podlimitní řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 796/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Moderní jazyková 

multimediální učebna na ZŠ Kubatova, České Budějovice – vybavení“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění,

2. složení komise pro otevírání nabídek dle přílohy Důvodová zpráva,
3. složení hodnotící komise dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky, v upraveném 

znění,
4. zástupce zadavatele dle přílohy Důvodová zpráva,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka zadávacího 
řízení,

b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 
dodavatele,

c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,
2. komisi pro otevírání nabídek všemi úkony souvisejícími s otevíráním nabídek,
3. hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími s hodnocením nabídek, s posouzením 

podmínek účasti v zadávacím řízení,
4. zástupce zadavatele všemi úkony souvisejícími s kontrolou předložených údajů a dokladů 

vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy,
III. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.
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K bodu: Vypsání veřejné zakázky pod názvem "Multifunkční učebna k podpoře výuky 
výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice" - 
zjednodušené podlimitní řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 797/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
1. vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem "Multifunkční učebna 

k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice" 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění,

2. složení komise pro otevírání nabídek dle přílohy Důvodová zpráva,
3. složení hodnotící komise dle přílohy Návrh na vypsání veřejné zakázky, v upraveném 

znění,
4. zástupce zadavatele dle přílohy Důvodová zpráva,

II. p o v ě ř u j e
1. Ing. Jiřího Svobodu, primátora města,

a) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení účastníka zadávacího 
řízení,

b) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případném vyloučení vybraného 
dodavatele,

c) v zastoupení zadavatele rozhodnout o případně podané námitce,
2. komisi pro otevírání nabídek všemi úkony souvisejícími s otevíráním nabídek,
3. hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími s hodnocením nabídek, s posouzením 

podmínek účasti v zadávacím řízení,
4. zástupce zadavatele všemi úkony souvisejícími s kontrolou předložených údajů a dokladů 

vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy,
III. u k l á d á

Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
zajistit administraci veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

K bodu: Výsledek veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ 
E. Destinové 46, České Budějovice“ – otevřené řízení  

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 798/2018:
rada města

I. s c h v a l u j e
výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení ve veřejné 
zakázce pod názvem „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ E. Destinové 46, České 
Budějovice“, vypsané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, dle přílohy Zpráva o hodnocení nabídek,
vybraný dodavatel:
Jindřichohradecká stavební, s. r. o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
nabídková cena v Kč bez DPH: 7 552 527,00

II. u k l á d á
1. Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,

zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení,
2. Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru,

předložit Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, k podpisu projednanou smlouvu 
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s vybraným dodavatelem,
3. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,

podepsat předloženou smlouvu.

K bodu: Změna usnesení ve výsledku veřejné zakázky "Výstavba, modernizace a doplnění 
varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České 
Budějovice" - otevřené řízení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 799/2018:
rada města

I. m ě n í
usnesení č. 559/2018 ze dne 30. 4. 2018 v části schvaluje takto:
I.  schvaluje
    výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení ve 
    veřejné zakázce pod názvem "Výstavba, modernizace a  doplnění varovných, hlásných
    a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České Budějovice", vypsané
    v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
    v platném znění,
    vybraný dodavatel:
    Colsys, s. r. o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
    nabídková cena bez DPH (Smlouva o dílo): 13.166.763,00 Kč
    nabídková cena bez DPH (Servisní smlouva:) 1.753.961,00 Kč

II. u k l á d á
Ing. Dagmar Baumrukové, MPA, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek,
realizovat přijaté usnesení.

K bodu: Nefinanční zapojení do projektu "Výzkum větrné aerace zastavěných teritorií 
velkých měst" - změna usnesení

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 800/2018:
rada města

I. m ě n í
usnesení č. 750/2018 ze dne 4. 6. 2018 v části schvaluje takto:
II.  schvaluje
      vyjádřit předběžný zájem o zapojení do tohoto projektu a text dopisu čj. KP/890/2018,

II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města,
realizovat přijaté usnesení.

Č. Budějovice  15. 6. 2018
Zapsal(a): Ivana Jiráková

Ing. Jiří Svoboda Ing. František Konečný, Ph.D.
primátor náměstek primátora


