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U S N E S E N Í 
 

40. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 30. 11. 2016 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

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

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, 

 

294/2016 
Program jednání 40. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání této schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Zrušení zadávacího řízení 
3) Vyloučení účastníka řízení 
4) Různé 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 

 

295/2016 
Návrh na zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu 
I.  Ruší 
     zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu   
     z obce Velké Březno“ z důvodu uvedených v § 127 odst. 2 písm. d), a to proto, že 
     některé položky, které jsou součástí hodnocené Celkové ceny, nejsou jednoznačně    
     specifikovány a mohly by být uchazeči mylně pochopeny a mylně naceněny. Tato   
     skutečnost by mohla mít za následek nezákonnost zadání a zvýšení ceny služby oproti  
      současnému stavu, což by se negativně projevilo na ekonomické situaci zadavatele. 
II. Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit zpětvzetí výpovědi smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace odpadu, uzavřené     
     s AVE Ústí nad Labem s.r.o. 
III.Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrhu na zpětvzetí výpovědi smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace     
     odpadu.                                                                                                           T:  14. 12. 2016 
IV.Ukládá 
      Mgr. Michalu Kulhánkovi, starostovi obce, 
      zabezpečit doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení na profil zadavatele a   
      společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.                                                          T:  1. 12. 2016 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
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296/2016 
Vyloučení uchazeče z důvodu vyřazení jeho nabídky z dalšího hodnocení 

Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.  Vylučuje  
     účastníka zadávacího řízení společnost ELKOV Trakmatol s.r.o., se sídlem Brandtova  
     3278/36 Ústí nad Labem, PSČ 400 11 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
     Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce Velké Březno. 
     Odůvodnění: 
     Rada obce Velké Březno dne 9. 11. 2016, usnesením č. 283/II/2016, schválila veřejnou    
     zakázku malého rozsahu označenou jako Provozování, správa a údržba veřejného  
     osvětlení v majetku obce Velké Březno, jejíž součástí byly zadávací podmínky.  Současně   
     stanovila lhůtu pro podání nabídky dne 21. 11. 2016. 
     Ve lhůtě pro podání nabídky obdržel zadavatel celkem 2 nabídky. Hodnotící komise   
     ustavená zadavatelem za účelem otevírání a hodnocení nabídek konstatovala, že nabídka   
     účastníka ELKOV Trakmatol s.r.o., se sídlem Brandtova 3278/36 Ústí nad Labem, PSČ 400  
     11 je vyřazena z hodnocení, neboť nesplňuje zadávací podmínky výše uvedené VZMR  
     v těchto bodech: 
     Základní způsobilost – doloženo pouze, že dodavatel není v likvidaci dle §74 1e ZZVZ, 

     Odborná způsobilost provozovat, spravovat a udržovat soustavu VO – nebylo doloženo 

     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 dne 30. 11. 2016 přezkoumala a   
     s ohledem na skutečnosti uvedené výše, usnesením č. 296/2016 vyloučila účastníka  
     ELKOV Trakmatol s.r.o., se sídlem Brandtova 3278/36 Ústí nad Labem, PSČ 400 11 ze  
     zadávacího řízení VZMR Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení v majetku obce  
     Velké Březno 
     Poučení: 
     V souladu s ustanovením čl. 15 směrnice č. 4/2016 „Zadávání veřejných zakázek na stavební    
     práce, na dodávky nebo na služby, sloužící k naplnění poslání obce Velké Březno na všech  
     úsecích  její činnosti“, nelze proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení  
     zakázek malého rozsahu podat námitky. Dodavatel však má právo podat stížnost k ÚOHS.  
     Do doby ukončení řízení o stížnosti nesmí být uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem.  
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II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     zabezpečit odeslání oznámení o vyloučení společnosti ELKOV Trakmatol s.r.o.                                                   
                                                                                                                              T:  5. 12. 2016                                                                                                              
Výsledek hlasování:  hlasů pro 4 hlasů proti  0  hlasů zdržel     0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek       Marie Dvořanová 
     starosta obce           členka rady obce 


