
 
 

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081 
 

 

1 

 

 

Z Á P I S 
 

SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU  

MR IVANČICKO 
 

konaná dne 24. července 2017 v 16:00 hod. 

v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice 

 
Přítomní členové správního výboru: 

Ing. Radka Formánková, Mgr. Naděžda Chajmová,  

Mgr. Miloš Musil, Rostislav Štork, Ing. Jan Trecha  

 

Omluveni:  

- 

 

Hosté: 

- 
 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY PROGRAMU: 
 

 

1. Zahájení 

2. Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

„Kompostéry a štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ 

3. Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Kompostéry a 

štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ a jmenování komise 

4. Různé 

5. Ukončení 
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1. Zahájení 

Schůzi zahájil předseda správního výboru Rostislav Štork. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné návrhy ani připomínky k programu, nechal hlasovat o schválení návrhu 

programu: 

 

Usnesení č. 1 

SV schvaluje program zasedání.  

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

2. Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku  

„Kompostéry a štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ 

SV byl seznámen se zápisem Komise pro otevírání nabídek, komise pro splnění podmínek 

účasti a komise pro hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce „Kompostéry a 

štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ ze dne 21.7.2017. Ze zápisu je zřejmé, že 

v předmětném zadávacím řízení Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou 

nabídku, proto je navrženo zrušit celé zadávací řízení.  

 

 

Usnesení č. 2 

SV v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „zákon“) schvaluje rozhodnutí o zrušení celého zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu 

Ivančicko“ zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle §53 zákona. 

 

Odůvodnění: Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 21. 7. 2017 v 9:00 hodin, přičemž 

zadavateli nebyla v rámci zadávacího řízení doručena jediná nabídka a to na žádnou část 

veřejné zakázky. Zadavatel je povinen v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona zadávací řízení 

zrušit, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího 

řízení. 

 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

3. Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Kompostéry a 

štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ a jmenování komise 

V návaznosti na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Kompostéry a 

štěpkovač Mikroregionu Ivančicko“ (bod 2) projednal správní výbor opětovné vyhlášení 
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zadávacího řízení a dále jmenování komise pro otevírání nabídek, komise pro splnění 

podmínek účasti a komise pro hodnocení nabídek k předmětné podlimitní veřejné zakázce. 

 

Usnesení č. 3 

SV schvaluje předloženou zadávací dokumentaci a vyhlášení podlimitní veřejné zakázky 

na akci „Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“. 

 

Usnesení č. 4 

SV schvaluje jmenování komise pro otevírání nabídek, komise pro splnění podmínek 

účasti a komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Radka Formánková, Ing. 

Svatopluk Staněk, Mgr. Josef Benda, Ing. Bohumil Smutný, BA, JUDr. Michal 

Skoumal. Náhradníci členů komise: Mgr. Naděžda Chajmová, Mgr. Miloš Musil, 

Rostislav Štork, Mgr. Monika Zemanová, Mgr. Veronika Maxová. 

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, usnesení přijato. 

 

 

4. Různé 

V bodě „Různé“ neměl nikdo nic dalšího k projednání. 

 

5. Ukončení 

Schůze SV byla ukončena v 16:30 hod. 

 

V Ivančicích dne 24.7.2017 

 

 

Zapsal:    Ověřil:     Ověřil: 

 

 

 

Ing. Bohumil Smutný  Rostislav Štork   Mgr. Miloš Musil 

tajemník   předseda správního výboru  místopředseda správního výboru 


