
Zpráva pro XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  

které se koná dne 26. listopadu 2015 

 
 

1.12 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zimní stadion – provozní zázemí I. etapa“  

 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 

Odůvodnění: 

V letech 2013-2015 proběhla první fáze rekonstrukce areálu ZS Varnsdorf, která spočívala 

v rekonstrukci a posunutí stávající ledové hrací plochy včetně nových rozvodů technologie 

chlazení a následné výstavbě zastřešení stadionu, jehož součástí je též administrativní budova 

šaten, sociálek a strojovna. Dokončením této fáze výstavby získalo město Varnsdorf moderní 

sportovní zařízení, umožňující využívání areálu bez závislosti na klimatických podmínkách, 

v delším časovém období při nižších nákladech za spotřebované energie. Kvalitě tohoto 

zařízení však neodpovídá zázemí administrativní budovy, jehož kapacita šaten je nedostatečná 

prostory šaten a sociálních zařízení (cca 40 let) neodpovídají platným hygienickým normám, 

předpisům a standardům moderního sportovního zařízení. 

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce a dostavba administrativní budovy zimního 

stadionu. Jedná se o rekonstrukci přízemí stávajícího provozního objektu, včetně nástavby 

1.NP. Všechny tyto úpravy jsou navrženy v rámci půdorysu a prostoru dokončeného 

zastřešení zimního stadionu. Navrhované stavební úpravy zahrnují rekonstrukci stávajícího 

přízemního provozního objektu s malou patrovou částí s technickou místností (vstupní 

chodba, schodiště do technické místnosti, šatny sportovců s příslušenstvím, občerstvení, WC 

veřejnosti, pokladna - recepce, garáž rolby, místnost s kotli, v patře technická místnost) a 

menší dispoziční úpravy s cílem zvýšení komfortu sportovců. To zahrnuje úpravu vstupní 

haly včetně rozšíření schodiště, zvětšení kapacity šaten sportovců, modernizaci jejich 

příslušenství a WC veřejnosti, vybudování šatny rozhodčích, modernizaci technického 

zařízení. Zároveň je navržena nástavba patra v rozsahu půdorysu rekonstruovaného přízemí, 

kde zůstane zachována stávající technická místnost. Nově bude vybudováno dvouramenné 

schodiště, strojovna vzduchotechniky, technická místnost pro osazení kotlů, dvě šatny 

sportovců se společným příslušenstvím, občerstvení s potřebným zázemím, WC návštěvníků, 

místnost trenérů a únikové schodiště.  

Všechny tyto úpravy jsou navrženy v rámci půdorysu a prostoru dokončeného zastřešení 

zimního stadionu.  

Navazující nástavba patra bude řešena jako lehká konstrukce s patřičnými tepelně-

technickými parametry, vzhledem ke svému umístění pod střechou haly. Stavba bude 

zahrnovat i kompletní rekonstrukci všech rozvodů a prvků technických zařízení budovy 

(TZB).  

 

Nabídku podalo 11 zájemců. Na zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 06. 

10. 2015 byly dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, posuzovány nabídky 

z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků daných zákonem a zadavatelem 

v zadávacích podmínkách. Podle stanovených kritérií v oznámení zadávacího řízení bylo 

komisí vyhodnoceno následující pořadí firem: 

 

1. STAVBY KÜHN s. r. o., Praha     19.602.567,00 Kč    

2. Děčínský stavební podnik s. r. o.    24.119.968,97 Kč 



3. Skanska a. s., Praha     17.888.027,25 Kč 

4. SYBAN, s. r. o., Liberec     20.059.999,53 Kč 

5. INSKY spol. s r. o., Ústí nad Labem   20.185.001,37 Kč 

6. STAMO, spol. s r. o., Děčín    19.216.541,99 Kč 

7. Stavební spol. RBK a. s., Praha    18.656.613,12 Kč 

8. WAKOS s. r. o., Rumburk     20.806.776,71 Kč 

9. PSD s. r. o., Děčín      18.828.902,00 Kč 

10.TERMI s. r. o., Varnsdorf     14.948.528,00 Kč 

11. DKK Stav s. r. o., Liberec    20.946.218,57 Kč 

 

Dále město připravuje žádost o dotaci na výměnu technologie strojovny chlazení ledové 

plochy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Zimní stadion Varnsdorf – 

provozní zázemí I. etapa“ zadanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách uchazeči TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 

25032640 

 

a dále 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce „Zimní stadion Varnsdorf – 

provozní zázemí I. etapa“ za cenu 14.948.528 Kč bez DPH v letech 2016-2017 

 

a dále 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou 

TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 na akci „Zimní 

stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ za cenu 14.948.528 Kč bez DPH. 

 

Příloha: 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 06. 10. 2015  

 

 

 

 

 


