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Město Úvaly  

ZÁPIS 
20. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 3.11.2014 v 19:30 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  Mgr. Petr Borecký, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Dana Poláková, Josef Štěpánovský  

Hosté:  Ing. arch. Martina Bredová  
Omluveni: MUDr. Jan Šťastný  
Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Mgr. Borecký zahájil mimořádné jednání v 19:30 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Hodnocení nabídek a výb ěr nejvhodn ější nabídky ve výb ěrovém řízení na 
zakázky "Realizace protipovod ňových opat ření - Úvaly" 

Schválen 

3. Zpětvzetí výpov ědi z nájmu bytu č.4, ul.Prokopa Velikého čp.1347, Úvaly Schválen 

4. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Hodnocení nabídek a výb ěr nejvhodn ější nabídky ve výb ěrovém řízení na zakázky 
"Realizace protipovod ňových opat ření - Úvaly" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Rada města ze dne 17.9. 2014 schválila usnesením číslo R-342/2014 výběrová řízení  

· „Realizace protipovodňových opatření-Úvaly“: 1. Dílčí část: podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a 
varovný systém“  

· „Realizace protipovodňových opatření-Úvaly“: 2. Dílčí část: zakázka malého rozsahu „Digitalizace 
povodňového plánu“ 

 

Zadavatel, město Úvaly, přijal ve lhůtě pro podání nabídek tj. od 30.9. 2014 do 17.9. 2014 na 1. Dílčí část: 
podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ následující nabídky: 

· SOVT-RADIO spol. s r.o., IČO 47238810, Vodňany, Budějovická 1320, 389 01 Strakonice, nabídka v hodnotě 
4.505.690,- Kč bez DPH tzn. 5.451.885,- Kč včetně DPH 

· ESRAM s.r.o., IČO: 25796780, Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou, nabídka v hodnotě 5.124.808,- 
Kč bez DPH tzn. 6.201.018,- Kč včetně DPH 

· TELMO a.s., IČO 47307781, Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, nabídka v hodnotě 4.411.666,- Kč bez 
DPH tzn. 5.338.116,- Kč včetně DPH 

 

Zadavatel, město Úvaly, přijal ve lhůtě pro podání nabídek tj. od 30.9. 2014 do 17.9. 2014 na 2. Dílčí část: 
zakázka malého rozsahu „Digitalizace povodňového plánu“ následující nabídky: 
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· ENVIPARTNER s.r.o., IČO: 28358589, Vídeňská 55, 639 00 Brno, nabídka v hodnotě 64.500,- Kč bez DPH 
tzn. 78.045,- Kč včetně DPH 

· HYDROSOFT VELESLAVÍN s.r.o., IČO: 61061557, U Sadu 13, 162 00 Praha 6, nabídka v hodnotě 149.000,- 
Kč bez DPH tzn. 180.290,- Kč včetně DPH 

· Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, nabídka v hodnotě 
99.000,- Kč bez DPH tzn. 119.790,- Kč včetně DPH 

 

Otevírání obálek na 1. Dílčí část: podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ se konalo 
dne 17.10. 2014 v 11:00 hodin. Firmy SOVT-RADIO spol. s r.o. a ESRAM s.r.o. byly dne 20.10. 2014 vyzvány k 
doplnění nabídky. Doplnění nabídek bylo od obou firem Zadavateli zasláno dne 23.10. 2014.  

Hodnotící komise zasedla dne 27. 10. 2014, v souladu s doporučením hodnotící komise Zadavatel, Město 
Úvaly.vybral nejvhodnější nabídku, a to firmu TELMO a.s., IČO 47307781, Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 
10, jejíž nabídková cena ve výši 4.411.666,- Kč bez DPH, (5.338.116,- Kč včetně DPH) byla nejnižší 
nabídkovou cenou  

 

Otevírání obálek a hodnocení nabídek na 2. Dílčí část: zakázka malého rozsahu „Digitalizace povodňového 
plánu“ se konalo dne 17.10. 2014 v 9:00 hodin. Zadavatel, Město Úvaly, v souladu s doporučením hodnotící 
komise vybral nejvhodnější nabídku, a to firmu ENVIPARTNER s.r.o., IČO: 28358589, Vídeňská 55, 639 00 
Brno, jejíž cenová nabídka ve výši 64.500,- Kč bez DPH , ( 78.045,- Kč včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou 
cenou. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-412/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky na 1. Dílčí část: „Lokální výstražný a varovný 
systém“ společnosti TELMO a.s., IČO 47307781, Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 

2.  o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky na 2. Dílčí část: „Digitalizace povodňového plánu“ 
společnosti ENVIPARTNER s.r.o., IČO: 28358589, Vídeňská 55, 639 00 Brno 

I I .   pověřu je  

1.  starostu města Úvaly, podpisem smlouvy se společností TELMO a.s., IČO 47307781, Štěrboholská 
560/73, 102 00 Praha 10 

2.  starostu města Úvaly, podpisem smlouvy se společností ENVIPARTNER s.r.o., IČO: 28358589, 
Vídeňská 55, 639 00 Brno 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Oznámení o výb ěru nejvhodn ější nabídky - 1.díl čí část 
"Lokální výstražný a varovný systém" 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Oznámení o výb ěru nejvhodn ější nabídky - 2. díl čí část 
"Digitalizace povod ňového plánu" 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. Zp ětvzetí výpov ědi z nájmu bytu č.4, ul.Prokopa Velikého čp.1347, Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy informoval radu města dne 1.10.2014, že na základě žádosti ředitele Základní školy 
úvaly Mgr. Jaroslava Březky byla dána výpověď z nájmu bytu ***, ********** ******** *******, ***** pí M******* 
S********. Výše zmíněný byt byl přidělen z důvodu stabilizace pedagogického sboru v Základní škole Úvaly. 
Výše uvedená ukončila v měsící srpnu 2014 pracovní poměr v ZŠ Úvaly. Dne 30.8.2014 si ji osobně převzala. 
Výpověď z nájmu bytu je s tříměsíční výpovědní lhůtou tzn, že předmětný byt by pí S******** měla předat 
začátkem měsíce prosince roku 2014. 

Dne 2.10.2014 byla na MěÚ Úvaly doručena námitka proti výpovědi z nájmu bytu na výše uvedený byt od 
advokátky Mgr. Jany Syrovátkové, která zastupuje na základě plné moci pí S*********. Celá záležitost byla 
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konzultována s právním zástupcem města Úvaly a dle jeho vyjádření doporučuje vzít zpět podanou výpověď a 
vyčkat normální skončení nájemní doby, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva, tedy do 30.6.2015 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-413/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu ***, ********** ******** *******, *****, nájemce M******* S******** bytem 
******* ******** *** **** ***** 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

vyrozumět nájemce ve smyslu tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Ukončení jednání 

 
 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Petr Borecký  

uvoln ěný místostarosta  
 

  
  
 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 
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„Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“ – 1. dílčí část:                                           
podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ 

 

Zadavatel:  

Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly  

IČ: 00240931 

 
OZNÁMENÍ O VÝB ĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

 
Zadavatel, Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČ:  00240931 uveřejnil na svém profilu 
zadavatele dne 30. 9. 2014 Výzvu k podání nabídky - Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
s názvem „Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“ – 1. dílčí část: podlimitní veřejná 
zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“.   
 
Zadavatel výše uvedeného výběrového řízení dle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozhodl dne 3.11.2014 
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: 

 
Obchodní jméno Sídlo IČ 

TELMO a.s. Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 47307781 

 
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena: 
 

a. SOVT – RADIO spol.s r.o., IČ: 47238810, Vodňany, Budějovická 1320, okres 
Strakonice, PSČ 389 01  (dále jen „uchazeč č. 1“); 
 

b. ESRAM s.r.o., IČ: 25796780, Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou 
(dále jen „uchazeč č. 2“); 

 

c. TELMO a.s., IČ: 47307781, Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 (dále jen 
„uchazeč č. 3“). 

 
Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek: 
 
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena (§ 81 odst. 1 písm. b) ZVZ). 
Zadavatel hodnotil cenu bez DPH. 
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1) TELMO a.s., IČ: 47307781, Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, Nabídková cena: 

4.411.666,- Kč bez DPH. 

 
2) SOVT – RADIO spol.s r.o., IČ: 47238810, Vodňany, Budějovická 1320, okres 

Strakonice, PSČ 389 01, Nabídková cena:  4.505.690,- Kč bez DPH. 

 
3) ESRAM s.r.o., IČ: 25796780, Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

Nabídková cena: 5.124.808,- Kč bez DPH. 

 
 

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat námitky dle § 110 odst. 4 
ZVZ, a to do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Námitky se podávají zadavateli. Zadavatel 
nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem dle § 
82 odst. 1 ZVZ.  
 
 
 
V Úvalech dne 3.11. 2014 
 
 
 
 

       
      starosta Města Úvaly 
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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadavatel, Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČ:  00240931, zastoupený starostou 
města MUDr. Janem Šťastným, MBA, vyhlásil dne 30. 9. 2014  zadávací řízení s názvem 
„Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“ –                                                                           
2. dílčí část: zakázka malého rozsahu „Digitalizace povodňového plánu“ 

 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění platných předpisů. 

 
Město Úvaly jako zadavatel výše uvedeného výběrového řízení, rozhodl dne 3.11. 2014 o 
výběru nejvhodn ější nabídky uchaze če: 

 
Obchodní jméno  Sídlo  IČ 

ENVIPARTNER, s.r.o.  Vídeňská 55, 639 00 Brno  28358589 

 
Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena: 
 

1. ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 28358589 (Uchazeč 1) 
 

2. HYDROSOFT VELESLAVÍN s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 
(Uchazeč 2) 

 

3. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, 47116901                   
(Uchazeč 3) 

 
Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek (uvedeno v sestupném 
pořadí od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou): 
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Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení rozhoduje pro 
plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní 
z přidané hodnoty. Všichni uchazeči jsou plátci daně z přidané hodnoty, rozhodující je tedy 
cena bez daně z přidané hodnoty. 

1) ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 28358589 
Celková nabídková cena bez DPH (Kč): 64.500,- Kč,- Kč 

2) Vodohospodá řský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 
47116901 
Celková nabídková cena bez DPH (Kč): 99.000,- Kč 

3) HYDROSOFT VELESLAVÍN s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 
Celková nabídková cena bez DPH (Kč): 149.000,- Kč 

 

Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat námitky do 5 dnů od 
doručení tohoto oznámení. Námitky se podávají zadavateli. Zadavatel nesmí před uplynutím 
lhůty pro podání námitek, případně před jejich vypořádáním uzavřít smlouvu s vybraným 
uchazečem. 
 
 
 

V Úvalech dne 3.11. 2014 

 

 

 

            
  starosta Města Úvaly 
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