
 

 

1 
 

U S N E S E N Í 
 

Mimořádné 37. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 31. 10. 2016 od 17:00 
v restauraci Tivoli Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, 
Karel Turek, Ladislav Boháč. 

Omluveni:   

272/2016 
Program jednání 35. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
3) Různé 
4) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel    0 

273/2016 
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Projektové a inženýrské služby na akci 

“Velké Březno – intenzifikace ČOV“ – vyloučení účastníků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Vydává  
      rozhodnutí, kterým vylučuje účastníky zadávacího řízení VZMR Projektové a inženýrské  
      služby na akci “Velké Březno – intenzifikace ČOV“, v tomto znění: 

R o z h o d n u t í  5/2016 
Rada obce Velké Březno jako věcně a místně příslušný orgán, v souladu s ustanovením § 102, 
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, rozhodla dne 31. 10. 2016 o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení z důvodů uvedených v § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/20016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)  

 t a k t o: 

z důvodů uvedených v ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ se účastník:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,             
IČ 47116901 

v y l u č u j e 
ze zadávacího řízení VZMR  označené jako Projektové a inženýrské služby na akci “Velké 
Březno – intenzifikace ČOV“. 

O d ů v o d n ě n í 
Rada obce Velké Březno dne 5. 10. 2016, usnesením č. 250/2016, schválila veřejnou zakázku 
malého rozsahu označenou jako Projektové a inženýrské služby na akci “Velké Březno – 
intenzifikace ČOV“ jejíž součástí byly zadávací podmínky. Současně stanovila vybrané 
dodavatele: 
EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 
České Budějovice,  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,  IČ 47116901 
HYDROTECH s.r.o., se sídlem Tyršova 1132, 664 42 Modřice, 
PROVOD s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, 

 

a lhůtu pro podání nabídky, dne19.10.2016 do 14:45 hod.  
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Ve lhůtě pro podání nabídky obdržel zadavatel celkem 4 nabídky. Hodnotící komise ustavená 
zadavatelem za účelem otevírání a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,   IČ 47116901 
nesplňuje zadávací podmínky výše uvedené VZMR v těchto bodech: 
bod 8.1 výzvy – neúplná příloha č. 2 - A. technická kvalifikace – nedoložen seznam obdobných 
významných staveb. 
bod 8.2 výzvy – nedoloženy prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o oprávnění 
k podnikání a osvědčení prokazující odbornou způsobilost. 

bod 8.3 výzvy – nedoloženo osvědčení objednatelů o vypracování projektové dokumentace ve 
stupních DSP, DPS a osvědčení objednatelů o zpracování žádosti o dotaci. 

Rada obce Velké Březno se návrhem Hodnotící komise podrobně zabývala a po seznámení se 
všemi dostupnými podklady potvrdila nález Hodnotící komise. 

V rámci platné právní úpravy uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí je třeba zdůraznit, že rada 
obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, 
pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. 
Zároveň považuje Rada obce Velké Březno za podstatné podotknout, že s ohledem na platnou 
právní úpravu Zákona O obcích, rada obce může vydat i rozhodnutí, přičemž na tomto 
rozhodnutí se musí rada obce platně usnést, tj. nadpoloviční většinou všech jejích členů. 

V případě rozhodování o vyloučení uchazeče podle zákona o zadávání veřejných zakázek, 
kterou nepochybně tento návrh Hodnotící komise je, se jedná o postup směřující k vydání 
rozhodnutí zadavatele ve smyslu ustanovení § 48 ZZVZ. Jedná se tedy o řízení vedené 
v samostatné působnosti.  

Rada obce Velké Březno podnět Hodnotící komise přezkoumala a s ohledem na skutečnosti 
uvedené výše, vyloučila účastníka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 
4, 150 56 Praha 5,  IČ 47116901 ze zadávacího řízení VZMR  označené jako Projektové a 
inženýrské služby na akci “Velké Březno – intenzifikace ČOV“. 

 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 241, odst. 1 ZZVZ podat námitku, a to do 3 dnů po jeho 
oznámení k Zastupitelstvu obce Velké Březno, které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím 
Rady obce Velké Březno, u které se odvolání podává.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
    zabezpečit odeslání rozhodnutí dotčenému účastníku a na portál zadavatele.     T: 2. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel      0 
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274/2016 
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Projektové a inženýrské služby na akci 

“Velké Březno – intenzifikace ČOV“ – vyloučení účastníků 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Vydává  
      rozhodnutí, kterým vylučuje účastníky zadávacího řízení VZMR Projektové a inženýrské     
      služby na akci “Velké Březno – intenzifikace ČOV“, v tomto znění:  

R o z h o d n u t í  6/2016 
Rada obce Velké Březno jako věcně a místně příslušný orgán, v souladu s ustanovením § 102, 
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, rozhodla dne 31. 10. 2016 o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení z důvodů uvedených v § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/20016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)  

 t a k t o: 

z důvodů uvedených v ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ se účastník:  
EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážná nám. 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25184750 

v y l u č u j e 
ze zadávacího řízení VZMR  označené jako Projektové a inženýrské služby na akci “Velké 
Březno – intenzifikace ČOV“. 

O d ů v o d n ě n í 
Rada obce Velké Březno dne 5. 10. 2016, usnesením č. 250/2016, schválila veřejnou zakázku 
malého rozsahu označenou jako Projektové a inženýrské služby na akci “Velké Březno – 
intenzifikace ČOV“ jejíž součástí byly zadávací podmínky. Současně stanovila vybrané 
dodavatele: 
EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 
České Budějovice,  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,  IČ 47116901 
HYDROTECH s.r.o., se sídlem Tyršova 1132, 664 42 Modřice, 
PROVOD s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, 

 

a lhůtu pro podání nabídky, dne19.10.2016 do 14:45 hod.  

Ve lhůtě pro podání nabídky obdržel zadavatel celkem 4 nabídky. Hodnotící komise ustavená 
zadavatelem za účelem otevírání a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka účastníka  
EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážná nám. 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 25184750 
nesplňuje zadávací podmínky výše uvedené VZMR v těchto bodech: 
bod 8.3.3. výzvy – nedoloženo osvědčení objednatelů o zpracování žádosti o dotaci, 
bod 8.5 výzvy – nedoložena smlouva s poddodavatelem. 

Rada obce Velké Březno se návrhem Hodnotící komise podrobně zabývala a po seznámení se 
všemi dostupnými podklady potvrdila nález Hodnotící komise. 

V rámci platné právní úpravy uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí je třeba zdůraznit, že rada 
obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, 
pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.  

Zároveň považuje Rada obce Velké Březno za podstatné podotknout, že s ohledem na platnou 
právní úpravu Zákona O obcích, rada obce může vydat i rozhodnutí, přičemž na tomto 
rozhodnutí se musí rada obce platně usnést, tj. nadpoloviční většinou všech jejích členů. 

V případě rozhodování o vyloučení uchazeče podle zákona o zadávání veřejných zakázek, 
kterou nepochybně tento návrh Hodnotící komise je, se jedná o postup směřující k vydání 
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rozhodnutí zadavatele ve smyslu ustanovení § 48 ZZVZ. Jedná se tedy o řízení vedené 
v samostatné působnosti.  

Rada obce Velké Březno podnět Hodnotící komise přezkoumala a s ohledem na skutečnosti 
uvedené výše, vyloučila účastníka EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážná nám. 1, 370 01 
České Budějovice, IČ: 25184750 ze zadávacího řízení VZMR  označené jako Projektové a 
inženýrské služby na akci “Velké Březno – intenzifikace ČOV“. 
 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 241, odst. 1 ZZVZ podat námitku, a to do 3 dnů po jeho 
oznámení k Zastupitelstvu obce Velké Březno, které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím 
Rady obce Velké Březno, u které se odvolání podává.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ 
    zabezpečit odeslání rozhodnutí dotčenému účastníku a na portál zadavatele.      T: 2. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  

275/2016 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 SoD č. 59/2016. 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje   
     uzavření dodatku č 1/2016 smlouvy o dílo č. 59/2016 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM, 
     zabezpečit uzavření dodatku č. 1/2016                                                           T:  11. 11. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0  hlasů zdržel     0  

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Ing. Mgr. Michal Šidák 
     starosta obce              místostarosta obce  


