
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Informace o přijatých 
 

USNESENÍCH ze 17. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA 

 

konané dne 03. června 2015 od 14,00 hodin v kanceláři starosty města 

 

Usnesení č. 237/2015 

1. RM revokuje usnesení č. 200/2015 ze 14. schůze RM konané dne 21. 04. 2015 v bodě  

11.,12. z důvodu, že vítězný uchazeč, firma Podmokelská stavební společnost, s.r.o., 

Slovanská 504/7, 405 02 Děčín VI-Letná,  IČ: 25014455 písemně odmítla dne 28. 05. 2015 

uzavření Smlouvy o dílo č. 292/2015/Te na zajištění stavebních prací na akci: „ZŠ Jiříkov 

č.p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo 

projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161.  

2. RM rozhodla v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavřít Smlouvu o dílo s uchazečem, který se 

umístil v rámci předmětné veřejné zakázky jako druhý v pořadí.  

V pořadí druhý uchazeč v rámci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 – 

snížení energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/12.14161 je společnost Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 

Děčín II – Nové Město, 405 02  Děčín, IČ: 47781483 s nabídkovou cenou ve výši 

7.596.832,54 Kč bez DPH.  

3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Děčínský stavební 

podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín II – Nové Město, 405 02 Děčín, IČ: 47781483 na 

zajištění stavebních prací na akci: „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení energetické 

náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14161 za 

cenu 7.596.832,54 Kč bez DPH.  

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou 

Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín II – Nové Město, 405 02 Děčín, 

IČ: 47781483 na zajištění stavebních prací na akci: „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 – snížení 

energetické náročnosti – dokončení stavebních prací“, číslo projektu: 

CZ.1.02/3.2.00/12.14161 za cenu 7.596.832,54 Kč bez DPH. 

 

 

 

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo 

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 

 

 

 

 

 

Michal Maják 

starosta města 


