
Zpráva pro 19. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 24. června 2021 

 
1.28 Uzavření smlouvy o společném zadávání se společností  SVS .a.s. 
 
 
Odůvodnění: 
Město Varnsdorf vede v současné době jednání se společností Severočeská vodárenská 
společnost a.s. Teplice ve věci zajištění odvodu dešťových vod v části ul. Pohraniční stráže, v 
ul. Severská a ul. Šumavská, a to v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a stávající jednotné 
kanalizace, kterou společnost SVS a.s. zahajuje v této lokalitě v letošním roce. Navržena a 
rozpracována byla varianta výstavby dešťové kanalizace v souběhu s nově budovaným 
úsekem splaškové kanalizace v ul. Severská a ul. Šumavská, který má nahradit původní 
kanalizaci jednotnou.   
Na základě smlouvy o společném zadávání zajistí společnost SVS a.s. (jako zástupce 
sdružení) provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem: DC 052 092 
Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu. Po jeho ukončení uzavře každá ze smluvních stran smlouvu o dílo s vybraným 
zhotovitelem samostatně pro tu část veřejné zakázky, které je investorem.  
Jelikož se jedná o vyvolanou investici, která není zahrnuta v rozpočtu města Varnsdorf r. 
2021, je navrženo schválení financování z rozpočtu města v roce 2022. 
 
 
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu o společném zadávání, kterou se město 
Varnsdorf ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ sdružuje se společností Severočeská vodárenská 
společnost a. s. IČ: 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice do sdružení zadavatelů za 
účelem společného zadávání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: DC 052 092 
Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování stavby dešťové kanalizace v ul. Severská, 
v ul. Šumavská a v ul. Pohraniční stráže, která bude zahájena v roce 2021 v rámci stavby „DC 
052 092 Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ z rozpočtu města v roce 2022, a to do výše její předpokládané 
hodnoty 3.687.853 Kč bez DPH dle rozpočtu stavby. 
 

 


