
 Zápis č. 19/2020 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2020 v kanceláři starosty 

města Proseč v 15:00 hodin 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Ing. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 

19. zasedání Rady města Proseč v roce 2020 proběhlo v době od 15:00 hodin do 15:30 hodin 

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Písemná zpráva o hodnocení nabídek na akci „Sportovní hala Proseč“  

3. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Sportovní hala Proseč“  

4. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Sportovní hala 

Proseč“  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 19. zasedání Rady města Proseč konaného dne 25. srpna 2020 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl 

Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

Starosta města informoval členy rady, že dnes skončilo výběrové řízení na akci „Sportovní hala 

Proseč“. Výběrové řízení bylo dvoukolové a bylo realizováno přes Národní elektronický nástroj 

(NEN) pro zadávání veřejných zakázek, který provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Všechny 

nabídky jsou podávány elektronicky do tohoto nástroje a zadavatelé se k nim dostanou až po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. Starosta informoval, že celkem podaly nabídky 4 firmy, nejnižší 

nabídku podalo „Sdružení pro výstavbu sportovní haly v Proseči“ složené z firem PP-GROUP.cz 

s.r.o., INSTAV Hlinsko a.s. a MARHOLD a.s.. Rada města má projednat zprávu o hodnocení 

nabídek a na základě předložených materiálů rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, tj. 

uchazeče, s kterým bude po uplynutí lhůty pro odvolání uzavřena smlouva o dílo. 

 



2. Písemná zpráva o hodnocení nabídek na akci „Sportovní hala Proseč“ 

(RM/211/2020) 

Rada města 

bere na vědomí  

písemnou zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a protokol o jednání komise o posouzení nabídek k veřejné zakázce „Sportovní 

hala Proseč“. (zpráva a protokol jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Výběr nejvhodnější nabídky na akci „Sportovní hala Proseč“ (RM/212/2020) 

Rada města 

schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník „Sdružení pro výstavbu sportovní haly 

v Proseči“ složené z firem PP-GROUP.cz s.r.o. (IČ: 28829913), INSTAV Hlinsko a.s. (IČ: 

25284959) a MARHOLD a.s. (IČ: 15050050) s nejnižší nabídkovou cenou 30.497.769,24 Kč bez 

DPH v rámci veřejné zakázky „Sportovní hala Proseč“ a pořadí dalších uchazečů dle písemné 

zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Sportovní hala 

Proseč“ (RM/202/2020) 

Rada města 

ukládá 

starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Sportovní haly 

Proseč“ po doložení všech potřebných náležitostí, případně s dalším v pořadí a zveřejnit smlouvu o 

dílo na profilu zadavatele. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta města: …………………………… 


