
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 15.11.2021

VZ "Lesní cesta Zahradníkův kout"

Je předkládán návrh na zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Lesní cesta Zahradníkův kout", Na akci 
bude požádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova. Informace, zda město obdrží dotaci bude k dispozici ve 2. 
polovině 11/21. V případě neobdržení dotace bude výběrové řízení zrušeno.

dle Směrnice RM č. 1/2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I. Rada města schvaluje
zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku "Lesní cesta Zahradníkův kout" a v této souvislosti 
schvaluje:
- předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek
- návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou
- složení hodnotící komise

II. Rada města pověřuje
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných 
dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Lesní cesta Zahradníkův kout"
- starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil 
úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky "Lesní cesta Zahradníkův kout", a to 
včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo a jejích případných 
dodatků nebo případného zrušení veřejné zakázky a případně následného zveřejnění nového výběrového 
řízení. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV a odbor SMM doporučují ke schválení

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající lesní svážnice 
kategorie 3L. Práce na předmětné komunikaci budou spočívat v úpravě 
stávající zemní pláně/podkladní vrstvy vozovky, vybudování kamenného 
drénu a obnově stávajících trubních propustků. Dále budou provedeny 
drobné odkopávky na trase vozovky včetně svahování okolního terénu. 
Poté bude provedena pokládka separační včetně podkladní vrstvy 
vozovky z hrubého drceného kameniva a obrusné vrstvy ze štěrkodrti. Na 
závěr bude provedeno zpevnění přilehlých sjezdů do porostů a přilehlých 
komunikací včetně osazení ocelových svodnic. Těmito úpravami bude 
provedena změna kategorie lesní svážnice 3L na lesní cestu 2L.

Dle předpokládané hodnoty ░░░░ ░░░ Kč bez DPH se jedná o veřejnou 
zakázku malého rozsahu zadávanou dle směrnice města 1/2018.
předpokládané zahájení VZ: 18.11.2021
předpokládaná  lhůta pro podání nabídek:  9.12.2021
předpoklad podpisu smlouvy: pol.12/2021
termín plnění stavebních prací:.1.7.-31.10.2022

Materiál obsahuje: Příloha - zadávací podmínky (Veřejná)
Příloha - obchodní podmínky-vzor smlouvy (Veřejná)
Příloha - seznam dodavatelů určených k oslovení výzvou (Veřejná)
Příloha - koordinační situace 1 (Veřejná)
Příloha - koordinační situace 2 (Veřejná)
Příloha - hodnotící komise (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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