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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č. 3/2021 

 

Termín : 3.5.2021 

Místo : Zasedací místnost, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

Rozdělovník : P. Borecký, Š. Rumanová, P. Běloch, L. Přibyl, L. Havel, S. Plocek, M. 

Slováček,  

Přítomní členové : P. Borecký (Úvaly), S. Plocek (Květnice), M. Slováček (Dobročovice), P. 

Běloch (Hradešín), Š. Rumanová (Přišimasy),  

 

 

Omluveni 

 

Ekonom                         

 

Host                         : 

: 

 

: 

 

 L. Přibyl 

 

 

 

H. Lánská, K. Zábrodská, K. Roženská, J. Svatošová 

Tajemník 

/zapisovatel  

: D. Kučerová 

   

 

Stav přítomných      :     5 

 

Program jednání : 

 

1. Zahájení 

2. Zadávací řízení na projektanta svazkové školy 

3. Volba místopředsedy svazku 

4. Volba členů kontrolní rady 

5. Různé, diskuze 

 

 

 

 Ad 1) Zahájení  

 

Předseda svazku Petr Borecký přivítal všechny přítomné v 17:00 hod a seznámil je 

s programem jednání. 
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Ad 2) Zadávací řízení na projektanta svazkové školy  

P. Borecký informoval zúčastněné o pokračování zadávacího řízení na projektanta 

svazkové školy.  

 

Dne 4. února 2021 obdržel zadavatel námitky proti zadávacím podmínkám zakázky od 

dodavatele Atelier 99 s.r.o. (IČO: 02463245). Předmětem námitek byla krátká lhůta pro 

zpracování jednotlivých fází projektové dokumentace a délka lhůty pro vyzvání k plnění. 

Zadavatel těmto námitkám vyhověl a vzhledem k možnému oslovení širšího okruhu 

účastníků prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tedy do 15. 

3. 2021 do 12ti hodin.  

 

Dne 15. 3. 2021 v 11:09 obdržel zadavatel námitku od Energy Benefit Centre a.s. (IČO: 

29029210). Předmětem námitek bylo zpochybnění jednoznačnosti zadání zakázky. 

Rozpor byl spatřen ve vztahu k požadovaným změnám v projektové dokumentaci 

(příloha 8 ZD) oproti dokumentaci zpracované k vydání ÚR. Tyto námitky zadavatel v 

plném rozsahu zamítl, podkladem pro toto vyjádření bylo potvrzení SÚ, ve kterém bylo 

deklarováno, že požadavky zadavatele na změny v projektové dokumentaci nevyžadují 

změnové ÚR.  

 

Otevírání nabídek se uskutečnilo dne 15. března 2021 od 12:00 hodin. Zadavatel ve 

lhůtě pro podání nabídek obdržel dvě elektronické nabídky, které byly podány řádně a 

včas. Týž den se konalo posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení zakázky.  

 

Komise se opětovně sešla dne 23. března 2021 ve 14:00 hodin a doporučila zadavateli, 

aby k realizaci zakázky vybral dodavatele, který se po provedeném hodnocení nabídek 

a splnění podmínek účasti umístil na prvním místě. 

 

Vzhledem k tomu, že se od 15. 3. 2021 začala počítat lhůta pro případná odvolání, 

nebylo DSO doporučeno rozhodnout o vítězi zadávacího řízení ani zveřejňovat další 

podrobnosti.  

 

Dne 13. 4. 2021 byl zadavatel vyrozuměn Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o 

zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele na podnět EBC a.s. 

Zadavatel zaslal ve stanovené lhůtě všechny požadované podklady k VZ ÚOHS. EBC si 

dále vyžádalo od SÚ informace dle zk. 106/99 Sb., žádost byla MÚ v plném rozsahu 

odmítnuta. 

 

Přítomní členové DSO se shodli, že jednání EBC lze považovat za zcela účelové, 

obzvláště ve vztahu ke skutečnosti, že stejný dodavatel podal nabídku v prvním 

zadávacím řízení se zcela stejnými zadávacími podmínkami.  
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Ad 3) Volba místopředsedy svazku  

Místopředseda svazku Marcel Slováček oznámil svou rezignaci na funkci starosty obce 

Dobročovice potažmo funkci místopředsedy DSO Povýmolí. Předseda svazku navrhl do 

této funkce obsadit paní starostku Šárku Rumanovou.  

 

Text usnesení č. 6/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí: 

1) s odstoupením místopředsedy DSO 

Povýmolí Marcela Slováčka  

2) se zvolením paní Šárky Rumanové do funkce 

místopředsedy DSO Povýmolí 

 

 

 

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 4) Volba členů kontrolní rady 

Na jednání DSO Povýmolí byly dne 24. 2. 2021 usnesením č. 5/2021 schváleny stanovy DSO. Dle 

stanov mají být do kontrolní rady jmenováni minimálně tři členové.  

 

 

Text usnesení č. 7/2021 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí souhlasí se zvolením 

pana Marcela Slováčka, Pavla Bělocha a Matěje 

Krále do kontrolní rady DSO Povýmolí  

Pro 5 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Ad 5) Závěr, diskuse, různé 

 

Další jednání DSO bude svoláno po rozhodnutí ÚOHS ve věci návrhu EBC na přezkum úkonů 

zadavatele. 

  

Předseda svazku ukončil jednání v 18 hod. 

 

 

Zapsala: 

Jana Svatošová v.r. 

 
Ověřil: Petr Borecký 


