
Zápis č. 14 z jednání finančního výboru ze dne 8.7.2013 
 

Přítomni: Mgr. Bulíř, pí. Kulhánková, p. Novák, MUDr. Štěpán 

Hosté: Mgr. Dočkalová 

Omluveni: p. Batela, pí. Raková, Ing. Záhrobská 

 

     Předsedkyně finančního výboru zahájila 14. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a 

přivítala přítomné členy, zároveň představila nového člena finančního výboru pana Petra 

Nováka. Členové finančního výboru schválili program jednání:    

Program jednání: 

1. Plánované veřejné zakázky 

2. Informace - různé 

  

 

1. Plánované veřejné zakázky 

 

Servisní zajištění plynulého chodu technologického centra 

 

     Jedná se o služby zajišťující plynulý chod technologického centra a funkčnost všech 

aplikací. Předpokládané roční náklady 240 000 Kč bez DPH, s financováním je počítáno 

ve schváleném rozpočtu města, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, je zadávána dle 

směrnice města, hodnotící kritérium: výše nabídkové ceny včetně DPH. Komentář k zakázce 

přednesla Mgr. Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje a zároveň zodpověděla vznesené dotazy. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele služeb 

„Servisní zajištění plynulého chodu technologického centra“.    4/0/0 

 

Zateplení MŠ Sokolská čp. 1313, Český Brod 

Zateplení školní jídelny Bedřicha Smetany čp. 1307, Český Brod 

 

     Jedná se o výměnu skleněných výplní, zateplení obvodového pláště a zateplení střechy. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky MŠ Sokolská čp. 1313 – 6 900 000 Kč, školní jídelna 

Bedřicha Smetany čp. 1307 – 3 900 000 Kč, financování OPŽP až 90 % způsobilých nákladů, 

z rozpočtu města bude v letošním roce použita část prostředků určených na zateplení školní 

budovy ZŠ Žitomířská (vysoutěžena nižší cena než plánovaná) a prostředky plánované 

na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně (v letošním roce nebude realizováno), což 

bude upraveno rozpočtovým opatřením. Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, hodnotící kritérium: výše nabídkové ceny včetně DPH. Mgr. Dočkalová 

přednesla komentář k plánovaným zakázkám. Dotazy členů finančního výboru týkající se 

stavebního dozoru, hodnotícího kritéria a kvalifikačních předpokladů zodpověděla. Položkový 

rozpočet a zpracovaný energetický audit je v případě zájmu k nahlédnutí. Finanční výbor 

doporučuje zvážit, zda k hodnotícímu kritérium „cena“ nepřidat ještě kritérium „záruční 

doba“. Nicméně Mgr. Dočkalová vysvětlila, že už v zadávacích podmínkách je záruční doba 

zohledněna, jelikož požadujeme záruční dobu 60 měsíců. 

 

Usnesení: 

     Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlášení veřejné zakázky „Zateplení MŠ 

Sokolská čp. 1313“ a „Zateplení školní jídelny Bedřicha Smetany čp. 1307“.  4/0/0 

       



2. Informace - různé 
 

     Předsedkyně finančního výboru znovu upozornila, že požadavek na výstupy BMI 

(benchmarkingová iniciativa), ze kterých by bylo možno porovnat náklady na státní správu a 

samosprávu nebyly ing. Kašparem dodány a požaduje toto v nejbližším možném termínu  

rozeslat členům finančního výboru. Dále se projednávala možnost upravit tvorbu návrhu 

rozpočtu tak, aby forma návrhu byla pro přístupnější i pro běžného občana. Finanční výbor 

žádá o vážnější přístup k rozpočtu.  

     Mgr. Dočkalová informovala členy finančního výboru o otevírání obálek na realizaci 

chodníku v ulice Lázeňská, nejnižší cena cca 225 000 Kč bez DPH. 

 

 

Jednání ukončeno 17,45 hod 

 

 

 

Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  

 


