
Zpráva pro 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 28. listopadu 2019 

________________________________________________________________ 
 
1.20 Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ 

 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 
Odůvodnění:  

Město Varnsdorf podalo prostřednictvím společnosti HS Occasion s.r.o., Praha žádost o 
dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu do 80. výzvy IROP – 80 Sociální 
bydlení pro sociálně vyloučené lokality II na projekt s názvem Sociální bydlení - Žitavská, 
Varnsdorf.  Jedná se o kompletní rekonstrukci 17 městských bytů v č.p. 2764 ul. Žitavská. 
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal Burda v roce 2018. Celkové způsobilé 
výdaje byly vyčísleny na 8.823.529,00 Kč vč. DPH, z toho 85 % činí účast státního rozpočtu 
(dotace) a vlastní podíl města 15 %. Celý projekt je nutné předfinancovat z vlastních 
prostředků města, dotace bude jednorázově proplacena po dokončení realizace stavby. Rada 
města zadala dne 28.03.2019 usnesením č. 135/2019 administraci zadávacího řízení 
společnosti VIA Consult a.s., Třinec, Mgr. Milanu Konečnému.  06.08.2019 byla vyhlášena 
výzva na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Nabídku podal jediný účastník společnost TERMI s.r.o., Varnsdorf. 
Zástupce zadavatele společnost VIA Consult a.s. po posouzení jediné nabídky doporučuje 
zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem.  

Příloha:  Rozhodnutí o výběru dodavatele 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
uchazeči TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640. 

 

a dále  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci 
„Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ s vybraným dodavatelem společností TERMI s.r.o., 
Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 za cenu 6.209.090,00 Kč bez DPH. 

 

a dále  

 



Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování akce „Sociální bydlení - Žitavská, 
Varnsdorf“ z rozpočtu města v roce 2020. 


