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Z Á P I S 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 19. 9. 2022 v 15:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Patrik Chlum, Ing. Ivan Indráček, 

Pavlína Hofmanová, Stanislav Doubek, Ivana Suchardová  

Připojeni online: Jiří Koukal, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek 

 

Omluveni: Jarmila Zachrová, Ing. Miloš Hataš, Mgr. Pavel Horký, Martin Lauer 

Pozdní příchod:   
 

Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 

§ 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle §3 aktualizovaného a 

odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7. 9. 2016.  

 

Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 11 členů zastupitelstva města - 8 členů 

zastupitelstva města přítomno a 3 členi zastupitelstva města připojeni online, což je nadpoloviční 

většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. 

 

a) Pro řízení dnešního zasedání je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

Hlasování pro – 8+3 
 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 
 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Pavlína Hofmanová, Stanislav Doubek 

Hlasování pro – 8+3  
 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Ivan Indráček, Ing. Tomáš Strnad 

Hlasování pro – 8+3 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná, o mimořádné zastupitelstvo nebudeme dnes řešit zápis z posledního 

jednání zastupitelstva a kontrolu usnesení. 

 

e) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování.   
 

Hlasování pro – 8+3 

Usnesení 1a)  

Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a 

samostatné hlasování.  
 

f) Rada města na svém zasedání 5.9.2022 navrhla k projednání program mimořádného zastupitelstva 

města, které se koná dne 19. září 2022 od 15:00 hodin ve víceúčelovém objektu v Desné II. 

    1) Zahájení  

    2) Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná 

    3) Závěr 

 

Hlasování pro – 8+3 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program mimořádného  zasedání, které se koná dne 19.9.2022 

od 15:00 hodin  
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    1) Zahájení  

    2) Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná 

    3) Závěr 

 

2. Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná 

Společností PROVOD s.r.o., byla zpracována zadávací dokumentace pro zatím největší plánovanou 

a dlouho připravovanou investiční akci „Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná“, 

která bude zahrnovat vybudování vodovodu a kanalizace na Finských domcích a také nového 

kanalizačního řadu v jižní části ulice Na Malé Straně.  

 

V průběhu měsíce srpna a září proběhlo zadávací řízení a ZM schválená komise ve spolupráci 

s administrátorem VZ společností PROVOD provedla výběr z došlých obálek a doporučila výběr 

uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou (viz přiložené protokoly).  

 

Výsledek hodnocení nabídek  

Pořadí 

nabídky 

po 

hodnocení 

Obchodní firma / jméno 

 

Sídlo / místo podnikání 

 

IČ 

1. 

„Společnost Desná“  

Vedoucí společník: Ještědská 

stavební společnost spol. s r.o. 

Selská 517 

460 01 Liberec 
183 82 550 

2. 

„Společnost Metrostav DIZ + VHS + 

VHS Technology pro rozšíření 

vodohospodářské infrastruktury 

města Desná“ Vedoucí společník: 

Metrostav DIZ, a.s. 

Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8  - Libeň 
250 21 915 

3. 

„Společnost JEDE“ 

Vedoucí společník: 1. jizerskohorská 

stavební společnost, s.r.o. 

Pražská 392 

463 42 Hodkovice nad 

Mohelkou 

499 04 884 

 

Hlasování pro – 8+3 

Usnesení 2.1.1 

Zastupitelstvo města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební 

práce s názvem „Rozšíření vodohospodářské infrastruktury města Desná“, která byla 

zveřejněna  v otevřeném podlimitním řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním 

číslem zakázky  Z2022-027508 a na profilu zadavatele dne 15.7.2022, v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

 

p. Indráček – neměla by být v usnesení uvedena cena 

p. Soukup – takto to bylo připraveno od firmy PROVOD, ale asi je možno doplnit do usnesení 
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Hlasování pro – 8+3 

Usnesení 2.1.2 

Zastupitelstvo města schvaluje nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou, která 

zároveň splňuje kvalifikační požadavky zadavatele od společnosti „Společnost Desná“ - kde je 

vedoucím společníkem společnost Ještědská stavební společnost spol. s r.o. (IČ: 183 82 550) a 

druhým společníkem společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., sídlem: 

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ: 287 76 976. 

 

Hlasování pro – 8+3 

Usnesení 2.1.3 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky s tím, že odvolací lhůty jsou stanoveny na 15 pracovních dní od obdržení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem a pověřuje starostu města k podpisu 

Smlouvy o dílo se zhotovitelem  - ihned po uplynutí odvolacích lhůt. 

 

 

3. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 15:17 hodin. 

 

Zápis ověří:   Pavlína Hofmanová ………………………………. 

                      

                      Stanislav Doubek   ………….…………………… 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Josef Želinský  

          starosta                                                                                                  radní 

 


