
č.j.: MM 80782/2022 

 

Z á p i s 

 

z 24. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 14. listopadu 2022 

od 18:15 hodin v Domu kultury. 

 

 

Přítomni: 

Ing. Ivan Radosta – starosta města, paní Markéta Honzíková – místostarostka města,  

Mgr. Petr Barda, pan Jaroslav Kolář, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Mgr. Ivana Stráská,  

Mgr. Ondřej Šimánek, Ing. Hana Jánová. 

 

 

Pan starosta Ing. Ivan Radosta zahájil 24. schůzi Rady města Milevska a konstatoval, že Rada 

města Milevska je schopna usnášet se o všech bodech programu. 

 

 

P r o g r a m: 

 

1. Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti  

na letním stadionu - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

2. Dohoda o ceně tepla pro rok 2023 – OISM  

 

 

Materiály v elektronické podobě ke všem bodům obdrželi všichni členové RMM  

a písemné materiály jsou přiloženy k originálu zápisu.  

 

 

1. Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti  

na letním stadionu - vyhodnocení veřejné zakázky – OISM  

Informace k tomuto bodu programu podal pan starosta.  

Jednání k tomuto bodu i bodu č. 2 byl přítomen Ing. Herma, vedoucí OISM.  

Usnesení č. 416/22 

Rada města Milevska  

I. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele pro část 1 podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletického oválu“,  

II. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení 

TUBEKO SPORT, spol. s r. o., se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ 49825020 

za nabídkovou cenu 12.113.102,11 Kč bez DPH, tj. 14.656.853,50 Kč vč. DPH, 

III. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na část 1 veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 

atletického oválu“ s účastníkem zadávacího řízení TUBEKO SPORT,  spol. s r. o., se sídlem  

Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ 49825020 za nabídkovou cenu 12.113.102,11 Kč  

bez DPH , tj. 14.656.853,50 Kč vč. DPH, a to za podmínky, že tento účastník zadávacího řízení 

předloží originály či úředně ověřené kopie ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných 

zakázek a dojde tak k naplnění veškerých zákonných a zadávacích podmínek, 

IV. schvaluje průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele pro část 2 podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním 

stadionu“,  

V. rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení A SPORT 

PRODUKT s. r. o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 45315868  

za nabídkovou cenu 5.575.420,00 Kč bez DPH Kč, tj. 6.746.258,20 Kč vč. DPH, 

VI. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na část 2 veřejné zakázky s názvem „Výměna umělého 

povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“ s účastníkem zadávacího řízení A SPORT 
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PRODUKT s. r. o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 45315868  

za nabídkovou cenu 5.575.420,00 Kč bez DPH Kč, tj. 6.746.258,20 Kč vč. DPH, a to  

za podmínky, že tento účastník zadávacího řízení předloží originály či úředně ověřené kopie  

ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek a dojde tak k naplnění veškerých 

zákonných a zadávacích podmínek. 

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

2. Dohoda o ceně tepla pro rok 2023 – OISM  

Informaci k tomuto bodu programu podal pan starosta.  

Usnesení č. 417/22 

Rada města Milevska  

rozhodla uzavřít Dohodu o ceně tepla pro rok 2023 se společností ZVVZ ENERGO s. r. o., 

IČ 28085230, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko, v předloženém znění.  

Přítomno: 7  pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Paní tajemnice informovala radní o administrativní chybě v zápise č. 21 ze dne 10.10.2022, kdy 

v bodě 10. Nabídka na výměnu/opravu výtahu v čp. 1510 Milevsko byla nesprávně uvedena 

varianta A, avšak při projednávání tohoto bodu bylo hlasováno o variantě B, která byla schválena 

všemi sedmi hlasy. Zápis bude v tomto duchu opraven. 

 

 

 

  

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin. 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r.                Markéta Honzíková v. r.  

starosta města                          místostarostka  

 

 

 

 

Upravila:  

Magdaléna Čunátová  


