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Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími 
službami 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Lucie Tlamichová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Petr Kostkan, Jiřina Soukupová, Hana 
Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 
 - s realizací projektu s názvem "Českobrodského moderního poradenského 
pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami". 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - finanční odbor zapracováním přijaté dotace do rozpočtu města na rok 2021. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město Český Brod získalo dotaci na vybudování "Českobrodského moderního 
poradenského pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami". Ve spolupráci se 
společností PMAdvisory s.r.o. byla vyhlášena veřejné zakázka na dodavatele stavby 
a vybavení vzniklých prostor. Po vzájemných konzultacích jsme se rozhodli vyhlásit 
veřejnou zakázku dělenou na 4 části. 
Jedno zadávací řízení (stavební část) bylo zadáno jako otevřené řízení v podlimitním 
režimu a zbylá tři výběrová řízení byla zadána jako veřejné zakázky malého rozsahu. 
Realizace projektu byla zapracována do rozpočtu města na rok 2020 a odsouhlasena 
Zastupitelstvem města na jednání dne 21. 1. 2020. Z důvodu délky trvání veřejných 
zakázek bude stavba zahájena nejdříve v listopadu 2020, a tedy většina nákladů 
bude hrazena z rozpočtu 2021: 
část 1. - Stavební úpravy objektu: společnost MOZIS s.r.o., IČO: 28940083, cena je 
31.217.946 Kč včetně DPH,  
část 2. - Interiérové vybavení objektu – nábytek, bytový textil a další zařizovací 
předměty: life & furniture s.r.o., IČO: 29159547 cena je 1.499.160 Kč včetně DPH. 
část 3. - Interiérové vybavení objektu – vybavení pro gastro provoz: společnost Zich 
a spol., s.r.o., IČO: 25267027 cena je 763.325 Kč včetně DPH. 
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část 4. - ICT technika: společnost Kenast s.r.o., IČO: 27243397 cena je 169.499 Kč 
včetně DPH. 
Rada města na svém jednání 23. 9. 2020 rozhodovala o uzavření smluv k výše 
uvedeným veřejným zakázkám. 
Náklady na projektovou dokumentaci a zajištění veřejné zakázky byly již z dotace 
čerpány. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje uzavřít smlouvu o dílo a kupní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projekt je financovaný z dotačního titulu iROP- MMR. 
Náklady na realizaci budou zapracovány do rozpočtu na rok 2021. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
8.2.1. Zajistit odpovídající prostory a jejich kapacitu pro předškolní, školní a zájmové 
vzdělávání. 
8.5.3. Realizovat společné projekty v oblasti vzdělávání. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 

 

 
 


