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 Z   Á   P   I   S 
z 50. zasedání VALNÉ HROMADY  

dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
konané dne 28. srpna 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni :   viz presenční listina - 6 pověřených zástupců členských obcí 

Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Josef Obršlík, Zděnek 

Kališ 

Hosté:  Vít Aldorf 

  

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

1) Zahájení 

2) Rozpočtové opatření č. 5,6 /2014 

3) Schválení smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na realizaci stavebních prací akce 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

4) Schválení výběru dodavatelů a smluv pro akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ na:  

- technický dozor investora, - činnost koordinátora BOZP  

5) Různé, podněty, rozprava 

6) Usnesení 

7) Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ  

 

Zahájení provedl předseda správního výboru Ladislav Veselý.  Přivítal účastníky zasedání, 

přednesl návrh programu. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh na pozměnění, doplnění. 

Vzhledem k tomu, že nikdo nic neměl, nechal o předloženém návrhu hlasovat:  

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování            6 0 0 

 

Program zasedání byl schválen dle předloženého návrhu. 
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2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5, 6 /2014 

 

Tajemník seznámil přítomné s návrhem na Rozpočtové opatření č. 5/2014 a návrhem na 

Rozpočtové opatření č. 6/2014, které se týká úprav položek schváleného rozpočtu MR 

Ivančicko o částky uvedené v příloze zápisu.  

 

K návrhu neměl nikdo připomínky ani dotazy, předseda svazku nechal proto hlasovat: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           6 0 0 

 

Rozpočtové opatření č. 5/2014 a rozpočtové opatření č.6/2014 bylo projednáno a 

schváleno dle předloženého návrhu a je přílohou tohoto zápisu. 

 

3. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DÍLO S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM NA REALIZACI 

STAVEBNÍCH PRACÍ AKCE „CYKLOSTEZKA OSLAVANY-IVANČICE“  

 

Předseda správního výboru seznámil valnou hromadu s průběhem zadávacího řízení na akci 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. Hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ zadávané v otevřeném řízení 

předložila správnímu výboru MR Ivančicko ke schválení hodnocení nabídek:  

Hodnotící komise provedla na svém čtvrtém jednání dne 30.07.2014 hodnocení nabídek dle 

zadávacích podmínek, které byly vymezeny oznámením o zakázce a zadávací dokumentací ze 

dne 20.05.2014. Zadavatel v zadávací dokumentaci ze dne 20.05.2014 vymezil hodnotící 

kritérium nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše uvedeného hodnotící 

komisi nezbylo než postupovat dle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že hodnotící komise stanovila pořadí 

nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH. 

Pořadí nabídek: 

1. nabídka č. 4 – PB SCOM s.r.o., IČ: 25397087, se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, 

s nabídkovou cenou bez DPH 11.651.741,83 Kč 

2. nabídka č. 9 – uchazeče Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČ: 28315049, se 

sídlem Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, s nabídkovou cenou bez DPH 12.539.086,- Kč 

3. nabídka č. 6 – uchazeče COLAS CZ, a.s. DSS oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, 

region Jižní Morava, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, s nabídkovou 

cenou bez DPH 12.650.585,94 Kč 

4. nabídka č. 3 – uchazeče FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, se 

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou bez DPH 12.880.544,65 Kč 

Správní výbor dále rozhodl dle ust. § 81 zák. č. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podlimitní 

veřejné zakázky „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ na stavební práce, a to tak,  

že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč PB SCOM s.r.o., IČ: 25397087, se sídlem 

Radniční 28, 753 01 Hranice, který předložil nabídku s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 

11.651.741,83 Kč. 

Oznámení o rozhodnutí Zadavatele bylo rozesláno výše uvedeným firmám.  
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Svým přípisem ze dne 22.8.2014 následně informovala Mikroregion Ivančicko firma PB 

SCOM s.r.o., IČ: 25397087, že není schopna z kapacitních důvodů realizovat akci 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“, nemůže tudíž uzavřít smlouvu a tímto odstupuje 

z výběrového řízení.  

 

Mikroregion Ivančicko proto vyzval k součinnosti dalšího uchazeče v pořadí, firmu  Miloš 

Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČ: 28315049, který dle základního hodnotícího 

kritéria nejnižší nabídkové ceny nabídnul v pořadí druhou nejvhodnější nabídku.  

 

Svým přípisem ze dne 27.8.2014 následně informovala Mikroregion Ivančicko firma Miloš 

Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČ: 28315049, že taktéž z kapacitních důvodů již 

není schopna provést korekce ve svém výrobním programu, aby mohli zakázku 

v požadovaném termínu realizovat, a proto nemohou uzavřít smlouvu.  

 

Mikroregion Ivančicko proto vyzval k součinnosti dalšího uchazeče v pořadí, firmu uchazeče 

COLAS CZ, a.s. DSS oblast Jih, IČ: 26177005, který dle základního hodnotícího kritéria 

nejnižší nabídkové ceny nabídnul v pořadí třetí nejvhodnější nabídku. Tato firma potvrdila 

součinnost k uzavření smlouvy.  

 

K danému bodu proběhla diskuze, ve které byly zejména vysvětlovány smluvní podmínky, 

pokud by Mikroegionu Ivančicko nebyla schválena na akci dotace z SFDI (Státního fondu 

dopravní infrastruktury). Bylo potvrzeno, že smluvní podmínky umožňují v takovém případě 

od smlouvy odstoupit, případně realizovat pouze část díla, která by byla financovaná 

z mimořádných příspěvků měst Oslavany a Ivančice. 

 

Po vysvětlení a objasnění nejasností bylo hlasováno o usneseních k danému bodu: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           6 0 0 

 

Usnesení č. 3 a) 

VH schvaluje smlouvu o dílo na akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ s firmou COLAS 

CZ, a.s. Divize silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, region Jižní 

Morava, IČ:26177005. Celková cena díla bez DPH 12 650 585,94 Kč, celková cena 

včetně DPH 15 307 208,99 Kč. 

Dále byla diskutována smlouva (smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ 

ze dne 9.12.2013) mezi Mikroregionem Ivančicko a městy Oslavany a Ivančice, zdali je touto 

smlouvou opravdu dostatečně zajištěno financování akce. Vít Aldorf, starosta města Oslavany 

přednesl návrh na usnesení k danému bodu: 

 

Usnesení č. 3 b) 

VH se obrací na zastupitelstva měst Oslavany a Ivančice, aby projednala a schválila 

dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ ze dne 

9.12.2013 týkající se článku III. odst. 1 na aktuální výši dofinancování spoluinvestorů 

v návaznosti na schválenou smlouvu o dílo se zhotovitelem.  

 

K uvedenému návrhu usnesení neměl nikdo námitek, proto nechal o něm předseda hlasovat: 
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 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           6 0 0 

 

 

4. SCHVÁLENÍ VÝBĚRU DODAVATELŮ A SMLUV PRO AKCI „CYKLOSTEZKA 

OSLAVANY-IVANČICE NA: -TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, ČINNOST 

KOORDINÁTORA BOZP  

Tajemník svazku Ing. Smutný informoval valnou hromadu, že město Oslavany provedlo 

průzkum trhu pro zajištění vhodných dodavatelů na technický dozor investora a činnost 

koordinátora BOZP k akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“. Doporučilo Mikroregionu 

Ivančicko schválit nejvhodnější nabídky na činnost koordinátora BOZP Ing. Jitku Vlčkovou 

IČ 72414774 a výkon technického dozoru akce Ing. Petra Brunclíka, IČ: 46318071.  

Tyto nabídky byly valné hromadě předloženy k posouzení. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl 

další návrhy, ani připomínky, předseda nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           6 0 0 

 

 

VH hromada schvaluje objednávku/smlouvu na činnost koordinátora BOZP k investiční 

akci „Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ u koordinátora Ing. Jitka Vlčková, Mutěnická 

4189/19, 62800 Brno – Židenice, IČ 72414774, dle předložené cenové nabídky 40.960,- 

Kč bez DPH.  

VH schvaluje výběr dodavatele a smlouvu na výkon technického dozoru investora akce 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ - Ing. Petr Brunclík,  F.J. Curie 6, 669 02 Znojmo, IČ: 

46318071, dle předložené cenové nabídky 93.000,- Kč bez DPH.  

 

5. RŮZNÉ, PODNĚTY, ROZPRAVA 

 

Tajemník informoval valnou hromadu, že v návaznosti na usnesení č. 8 valné hromady č. 49 

ze dne 19.6.2014 byl proveden průzkum trhu k výběru vhodného dodavatele na akci „Pořízení 

vybavení pro venkovní propagační stánek Mikroregionu Ivančicko“. Bylo zjištěno, že 

v cenové relaci do 30.000,- Kč bez DPH by bylo možné pořídit stan pouze v základní verzi, 

tzn. bez barevných potisků. Pokud by Mikroregion chtěl stan včetně reklamních potisků –

barevné znaky všech členských obcí, barevná panoramatická fotka, cena by se dle 

nejvhodnější nabídky navýšila ještě o 5.000,- Kč, tzn. na celkových 35.000,- Kč bez DPH.  

 

K danému podnětu proběhla diskuze, kde se vyjádřili jednomyslně zástupci obcí, že bude 

lepší varianta včetně barevných potisků a schvalují navýšení ceny na celkových 35.000,-Kč 

bez DPH. 

 
 ANO NE ZDRŽELO SE 

Výsledek hlasování           6 0 0 
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11. USNESENÍ  

 

Viz příloha. Předseda správního výboru Ladislav Veselý uvedl, že všechny návrhy usnesení 

byly průběžně čteny a členové valné hromady je obdrželi též v písemné formě. Zeptal se, zda 

má někdo z přítomných připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky, ani další 

návrhy nebyly a valná hromada hlasovala průběžně o všech jednotlivých bodech usnesení, 

bylo tímto usnesení přijato.   

 

12.  ZÁVĚR 

 

Závěrem poděkoval předsedající přítomným za účast a popřál příjemné prožití letních 

dovolených. Další řádná valná hromada bude svolána pravděpodobně na podzim.  Poté 50. 

VALNOU HROMADU v 16:30 ukončil. 

 

V Ivančicích dne 28. srpna 2014 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

......................................      ........................................... 

Ing. Bohumil  S M U T N Ý      Ladislav  V E S E L Ý   

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 
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V Ý P I S  U S N E S E N Í 

z 50. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí 

MIKROREGION IVANČICKO 
 

50. zasedání valné hromady se konalo dne 28. srpna 2014 na MěÚ Ivančice a zúčastnilo se jej 

6 zástupců členských obcí svazku – dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu.  
 

Valná hromada: 

 

1. Schválila program zasedání. 

2. Schválila rozpočtová opatření č. 5, 6/2014 dle předložených návrhů, které jsou 

přílohou zápisu. 

3. a) Schválila smlouvu o dílo na akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ s firmou 

COLAS CZ, a.s. Divize silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, 

region Jižní Morava, IČ:26177005. Celková cena díla bez DPH 12 650 585,94 Kč, 

celková cena včetně DPH 15 307 208,99 Kč. 

b) Obrátila se na zastupitelstva měst Oslavany a Ivančice, aby projednala a schválila 

dodatek č.1 ke Smlouvě o investiční akci „Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ ze dne 

9.12.2013 týkající se článku III. odst. 1 na aktuální výši dofinancování spoluinvestorů 

v návaznosti na schválenou smlouvu o dílo se zhotovitelem.  

4. Schválila objednávku/smlouvu na činnost koordinátora BOZP k investiční akci 

„Cyklostezka Oslavany - Ivančice“ u koordinátora Ing. Jitka Vlčková, Mutěnická 

4189/19, 62800 Brno – Židenice, IČ 72414774, dle předložené cenové nabídky 

40 960,- Kč bez DPH.  

5. Schválila výběr dodavatele a smlouvu na výkon technického dozoru investora akce 

„Cyklostezka Oslavany-Ivančice“ - Ing. Petr Brunclík,  F. J. Curie 6, 669 02 Znojmo, 

IČ: 46318071, dle předložené cenové nabídky 93.000,- Kč bez DPH.  

6. Schválila úpravu výše ceny z usnesení bodu č. 8 valné hromady č. 49 ze dne 

19.6.2014, která se tímto mění z 30.000,- Kč bez DPH na 35.000,- Kč bez DPH. 

 

V Ivančicích dne 28. 08. 2014 

 

Zapsal :                                       zápis ověřil : 

 

 

 

 

......................................      ........................................... 

Ing. Bohumil  S M U T N Ý          Ladislav  V E S E L Ý    

tajemník svazku       předseda správního výboru 

         svazku 


