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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 19. 6. 2017 

Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí – 
rozhodnutí o výběru dodavatele (mat. č. 232/2017) 
Usnesení č. 241/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 6. 2017, Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 12. 6. 2017 a 19. 6. 2017 a Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 12. 6. 2017 
vše týkající se veřejné zakázky na výběr dodavatele na stavební zakázku: „Dům s 
pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí“.   
II. Rozhoduje 
o výběru dodavatele na stavební zakázku: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s 
denním stacionářem, Sezimovo Ústí“ tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek byla vyhodnocena nabídka uchazeče: OHL ŽS, a. s., sídlem Burešova 
938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s 
denním stacionářem, Sezimovo Ústí“ s vybraným dodavatelem, kterým je OHL ŽS, a. s., 
sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, nabídková cena za dílo 
činí 72.580.750 Kč bez DPH, a předkládá ji ke schválení ZM Sezimovo Ústí s tím, že smlouva 
může být uzavřena poté, co odpadnou překážky uzavření smlouvy dle ust. § 246 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Příprava 20. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal svolává dle ustanovení § 103 odst. 5 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na den 29. 6. 2017 od 18:00 hodin do velké 
zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 20. veřejné zasedání 
ZM Sezimovo Ústí a předkládá RM návrh programu svolávaného ZM.  
Usnesení č. 242/2017 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Smlouva o dílo – Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, 

Sezimovo Ústí  
3. Změna územního plánu – schválení zadání změny č. 1 ÚP města Sezimovo Ústí  
4. Dotazy občanů 
5. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                       Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                     místostarostka města 


