
Zpráva pro 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 

které se koná dne 25. června 2020 

________________________________________________________________ 
 
1.15 Rozhodnutí o zajištění financování veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola, 

Západní ul., Varnsdorf“ 

 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 

Odůvodnění: 
V roce 2014 se na město Varnsdorf obrátila společnost TOS VARNSDORF a. s., Říční 1774, 
407 47 Varnsdorf, IČ 27327850 se záměrem výstavby soukromé mateřské školy na 
pozemcích města. Rada města rozhodla dne 26. 03. 2015 o pronájmu pozemků za 
požadovaným účelem a  za cenu 1Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Dne 31. 08. 2016 na jednání 
Komise správy majetku a výstavby předložil Ing. Rýdl svůj záměr vybudovat ve městě 
mateřkou školu s tím, že MŠ měla vzniknout za podpory vhodného dotačního titulu 
s  možností čerpání pro město až do výše cca 90% z celkových způsobilých výdajů projektu. 
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovanou firmou RG architects studio 
s.r.o., Varnsdorf navrhla firma TOS VARNSDORF a.s. darovat (podstoupit) městu Varnsdorf 
a dále nabídla finanční spoluúčast nad rámec poskytnuté dotace na vybudování nové MŠ. 
Provoz nové MŠ by již zajišťovalo město. Komise doporučila RM přijmout avizovaný dar. 
Uzavření darovací smlouvy bylo předloženo dne 22. 09. 2016 na jednání zastupitelstva města. 
To rozhodlo o uzavření darovací smlouvy mezi společností TOS VARNSDORF a. s. a 
městem Varnsdorf s tím, že obdarovaný použije dar pro podání žádosti o dotaci na výstavbu 
Mateřské školy Západní ul. Varnsdorf. Pokud obdarovaný dotaci obdrží či obdrží rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a na základě této skutečnosti zahájí výstavbu mateřské školy, dárce se 
dále podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že poskytne obdarovanému peněžní dar, a to ve 
výši spoluúčasti města na daném dotačním programu. V tomto případě bude mezi stranami 
uzavřena další darovací smlouva.  
Společnost HS Occasion s.r.o., na základě příkazní smlouvy, po vyhlášení vhodného 
dotačního titulu, podala v říjnu 2018 žádost o dotaci do 88. Výzvy IROP - Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4.. V červenci 2019 obdrželo město Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ve výši 59.341.339,90 Kč vč. DPH způsobilých výdajů projektu (viz. 
příloha Rozpočet pro podání žádosti).  Město tedy vyhlásilo nabídkové řízení na zpracování 
PD pro provedení stavby a  výběr zhotovitele. Veřejnou zakázku vyhrála společnost RG 
architects studio s. r. o., Varnsdorf. Během zpracování této PD se předpokládaná hodnota 
zakázky navýšila na cca 79.770.883,50 Kč včetně DPH.  
 
Vzhledem k tomu, že celková výše dotace uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nemůže 
být překročena, vzniká tím městu zároveň i vyšší podíl spoluúčasti. Skutečná celková výše 
spoluúčasti pro město bude známa po výběru dodavatele a po vyřízení celkové administrace 
projektu. Podíl finanční spoluúčasti města Varnsdorf je v současné době řešen uzavřenou 
Darovací smlouvou ze dne 13.10.2016 mezi městem Varnsdorf  a společností TOS Varnsdorf 
a.s. 
 
Zadavatel město Varnsdorf vyhlásilo zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění s názvem Mateřská škola Západní ul. Varnsdorf. Zakázka byla dle 
zákona zahájena uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných 



zakázek a zároveň uveřejněna na profilu zadavatele města Varnsdorf s termínem podání 
nabídek dne 12. 06. 2020. Zadavatel obdržel několik žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace od případných účastníků zadávacího řízení, které měly vliv na prodloužení lhůty 
pro podání nabídek. Ta je zatím stanovena na pátek 19. 06. 2020. Vzhledem k těmto lhůtám 
není možné připravit do jednání zastupitelstva kompletní usnesení o výběru dodavatele a 
pověření starosty podpisem smlouvy o dílo na konkrétní částku. Z tohoto důvodu se předkládá 
zastupitelstvu města návrh na zajištění předfinancování díla ve výši 85.000.000,00 Kč a 
zároveň pověření Rady města o rozhodnutí o výběru dodavatele a pověření starosty města 
podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.  
Ukončení zadávacího řízení se předpokládá v měsíci červenci 2020. Zároveň bude odeslána 
kompletní dokumentace zakázky před podpisem smlouvy o dílo ke kontrole na CRR 
(poskytoval dotace). Stavební práce na zakázce by měly začít v měsíci záři 2020. 
 

 

 

 

Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování akce s názvem Mateřská škola, 
Západní ul. Varnsdorf ve výši 85.000.000,00 Kč vč. DPH předpokládaných nákladů stavby 
v letech 2020 -2021. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Radu města rozhodnutím o vybraném dodavateli 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Mateřská škola, 
Západní ul. Varnsdorf“, a zároveň pověřením starosty města uzavřením smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem na akci s názvem „Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf“. 
 
 

 

 

 
 


