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Rada města Milevska 

 

podklad pro schůzi rady č. 03 dne 07.02.2018 OISM031802R 

 

Zpracování projektové dokumentace - Oprava krovu a střešního pláště 

objektu čp. 6 Milevsko 
 

Důvodová zpráva 

V roce 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace „Oprava 

krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko“ vč. inženýrské činnosti, dle Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem s předpokládanou hodnotou 

do 200 tis. Kč. Výzva k podání nabídky byla zaslána 4 odborným firmám dne 27.4.2016. Do 

konce lhůty pro podání nabídek dorazily dvě nabídky. Od Ing. Petra Černého za celkovou 

cenu 24 tis. Kč vč. DPH a od Ing. Vaniše za celkovou cenu 79 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem 

k velkému rozdílu v cenách byla veřejná zakázka zrušena a zpracování projektové 

dokumentace odloženo. 

 

V červnu roku 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka znovu, s předpokládanou hodnotou opět 

do 200 tis. Kč. Osloveno bylo šest odborných firem a zakázka byla navíc zveřejněna přes 

EZAK. Do konce lhůty pro podání nabídek ovšem nedorazila ani jedna nabídka. Následně o 

tuto akci projevil zájem pan Daněk, který spolupracuje s ateliérem M.A.A.T. Bylo mu 

umožněno zaslat cenovou nabídku, nicméně nebyly doloženy dostatečné reference a 

nabídková cena byla 120 tis. Kč. Veřejná zakázka byla zrušena a zpracování projektové 

dokumentace opět odloženo. 

 

Vzhledem k tomu, že na následnou realizaci opravy krovu a střešního pláště je možné podat 

žádost o dotaci z Jihočeského kraje, je potřeba tuto projektovou dokumentaci zpracovat. 

OISM proto oslovilo Ing. Vaniše, zda by měl o tuto zakázku stále zájem a následně mu byla 

doručena Výzva k podání nabídky. Kromě zpracování projektu a inženýrské činnosti bylo 

navíc požadováno i ocenění zpracování znaleckého posudku jakosti dřeva a krovu. Ing. Vaniš 

zaslal cenovou nabídku na celkovou částku 99.22 tis. Kč.  Částka 100 tis. Kč byla navrhována 

do rozpočtu roku 2018, ovšem nakonec nebyla do rozpočtu schválena. 

 

Smlouvu je oprávněn, dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, podepsat vedoucí 

odboru investic a správy majetku Bc. David Lukeš. Je však potřeba provést rozpočtovou 

změnu – navýšit výdaje rozpočtu na rok 2018 o 99,22 tis. Kč. 

 

Zpracovatel: Ing. Jana Huptychová, 30. 01. 2018 


