
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
45. Rady města

konané dne 26.7.2021

Uzavření smlouvy o dílo - oprava ulice Hájkova

Radě města je předkládán návrh uzavření Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) mezi městem Nové Město na 
Moravě a VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 BRNO - Lesná, IČ : 47910305, na celoplošnou opravu 
částí komunikace a chodníků v ulici Hájkova - po dokončené rekonstrukci kanalizace v souhrnné ceně 
635.858,85 bez DPH.

§ 102 odst. 3 z. o obcích, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Nové Město na Moravě, jako objednatelem a VHS Bohemia a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 BRNO - Lesná, IČ : 47910305, jako dodavatelem, na opravu místních komunikací 
v ulici Hájkova, Nové Město na Moravě, dle specifikace v přiložené cenové nabídce dodavatele a 
přiloženém rozsahu opravy, s termínem předání díla do 31.10.2021 za celkovou cenu 635.858,85 Kč bez 
DPH a s poskytnutím záruky na dílo v min. délce 24 měsíců. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Petr Ptáček

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje Radě města schválení uzavření "Smlouvy o dílo" 
mezi městem Nové Město na Moravě, jako odběratelem a VHS Bohemia 
a.s., jako dodavatelem na opravy části místní komunikace v ul. Hájkova 
dle specifikace v cenové nabídce dodavatele v souhrnné ceně 635.858,85 
Kč s termínem převzetí prací k 31.10.2021.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V roce 2020 byla v části ulice Hájkova ( viz příloha č. 2)prováděna firmou 
VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 BRNO - Lesná, 
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IČ:47910305 rekonstrukce kanalizačního řadu a uličních vpustí. Vzhledem 
k rozsahu stavebních prací bylo rozhodnuto o tom, že firma VHS Bohemia 
a.s. provede nad rámec oprav povrchů komunikací zahrnutých v 
původní zakázce opravy zbylých částí komunikací ( předláždění chodníku, 
výměnu silničních i záhonových obrub a finální opravu živičného povrchu 
komunikace) v délce komunikace dotčené stavbou. Firmou VHS Bohemia 
a.s. byla předložena cenová nabídka  na poptávané práce (viz příloha 
č.1) v souhrnné ceně (chodníky a komunikace) 635.858,85 Kč.
Z výše uvedených důvodů je navrhováno uzavřít, přímo bez výběrového 
řízení, mezi městem Nové Město na Moravě jako odběratelem a firmou 
VHS Bohemia a.s. jako dodavatelem "Smlouva o dílo", na práce 
specifikované v předložené cenové nabídce s termínem ukončení prací 
k 31.10.2021.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č.1 - CN VHS Bohemia - oprava MK Hájkova (Veřejná)
Příloha - Příloha č.2 - situace rozsahu oprav - Hájkova (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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