
Výtah ze Zápisu z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje - 3. 6. 2013 
 

Veřejná zakázka na stavební práce III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně – rekonstrukce 
komunikace - úsek č. 4 – bod 63 jednání 
 
Předkladatel: 
Josef Dvořák, člen Rady Královéhradeckého kraje 

 

Radě Královéhradeckého kraje je předkládán k projednání návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky s 
názvem „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace – úsek č. 4“. Předmětem této 
veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/2961 v úseku od křižovatky se silnicí II/297 k napojení místní 
komunikace na parkoviště u hotelu Omnia. Předpokládaná nejvýše přípustná cena veřejné zakázky je 4 678 
537,30 Kč (bez DPH a bez rezervy). Veřejná zakázka je financována z rozpočtu Královéhradeckého kraje – kap. 
50 Fond rozvoje a reprodukce, odvětví doprava. 
 
Diskuse:  
K předloženému materiálu vystoupili Ing. Karel Janeček, Josef Dvořák, Ing. Josef Táborský, PharmDr. Jana 
Třešňáková, Ing. Klára Dostálová, PaedDr. Josef Lukášek a Ing. Miroslav Vrba, MPA. Hovořilo se o plánované 
rekonstrukci komunikace ve vztahu k povodňové situaci a předpokládaným škodám v této oblasti, jejichž rozsah 
zatím není znám. Po dohodě bylo navrženo předložené usnesení schválit a v případě potřeby zohlednit aktuálně 
vzniklé škody na komunikaci revokací schváleného usnesení. 
 
Hlasování: 
Pro - 7 
Proti - 0 
Zdržel se - 0 
 

Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ 19/730/2013 

Rada Královéhradeckého kraje 

I. r o z h o d l a 

o zadavateli veřejné zakázky na stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně – rekonstrukce 
komunikace - úsek č. 4“. Zadavatelem je Královéhradecký kraj s tím, že pověřuje organizací zadávacího řízení 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

II. p r o j e d n a l a 

1. podmínky zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 25 písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské 
Lázně – rekonstrukce komunikace - úsek č. 4“ 

 

2. Návrh firem na zaslání výzvy k podání nabídky: 

COLAS CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s., M-SILNICE a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.,   


