
     Zápis č. 19/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 17. června 2021 

v 16 hodin v kanceláři starosty města 

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

 

19. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Zrušení veřejné zakázky „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH 

města Proseč“  

3. Aktualizace zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města 

Proseč“ 

4. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních 

technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč“  

5. Výsledek zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních 

technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT vybavení“  

6. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Vybavení učebny 

digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT 

vybavení“  

7. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Vybavení 

učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT 

vybavení“  

8. Zrušení části veřejné zakázky „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných 

učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Dodávka 

nábytku“  

9. Aktualizace zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacích řízení na 

veřejnou zakázku „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných 

učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Dodávka 

nábytku“ 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 19. zasedání Rady města Proseč konaného dne 17. června 2021 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 informoval členy rady, že přestože byla zakázka „Dodávka hasičského dopravního 

automobilu pro JSDH města Proseč“ již vyhodnocena a rozhodnuta, tak v „odvolací době“, ještě 

před podpisem kupní smlouvy, došla námitka jednoho z vyloučených uchazečů, který žádá zrušení 

soutěže a její znovu vypsání. Vzhledem k možným komplikacím, starosta navrhuje podruhé zrušit 

soutěž a vypsat ji potřetí, opět s upřesněnými parametry. Radní souhlasí se zrušením a se znovu 

vypsáním soutěže. Místostarosta Hurych upozornil na dlouhé dodací doby nových automobilů od 

uzavření kupní smlouvy a na možnost, že se nestihne termín realizace uvedený v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Starosta navrhl podat žádost o prodloužení termínu dokončení realizace akce o 3 

měsíce na Ministerstvo vnitra. Radní s návrhem souhlasí. 

 

2. Zrušení veřejné zakázky „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro 

JSDH města Proseč“ (RM/220/2021) 

Rada města 

ruší 

veřejnou zakázku „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ v 

souvislosti s námitkou vyloučeného účastníka S A P s.r.o., přičemž využívá svého práva zrušit 

zakázku bez udání důvodu kdykoli před podpisem smlouvy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Aktualizace zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH 

města Proseč“ (RM/221/2021) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizaci zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ a oslovení 

vybraných firem k podání nabídek: 

• Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ:25931270 

• MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Ruská 2877, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 447 38 633 

• MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:28822498 

• Louda Auto a.s., Hradecká 555, 530 09 Pardubice, IČ: 463 58 714 

• Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČ: 150 61 931 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta a 

Mgr. Jaromír Kašpar. (nová zadávací dokumentace je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že byla doplněna a vyhodnocena 2. část zakázky „Vybavení 

učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč“ a je možné potvrdit vítěze 

části 2 a po uplynutí odvolací doby s ním uzavřít kupní smlouvu. 

 

4. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních 

technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč“ (RM/222/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

protokol o otevírání obálek v souladu s § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu 

odborných učeben školy Proseč“. (protokol a zpráva jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



5. Výsledek zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních 

technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT vybavení“ 

(RM/223/2021) 

Rada města 

bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu 

odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT vybavení.“ 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Vybavení učebny 

digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT 

vybavení“ (RM/224/2021) 

Rada města 

schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil účastník FLAME Systém s. r. o. (IČ: 26846888) s 

nejnižší nabídkovou cenou 816 300,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky „Vybavení učebny 

digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT vybavení“ a pořadí 

dalších uchazečů dle písemné zprávy o hodnocení nabídek. (rozhodnutí o výběru dodavatele je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Uzavření kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Vybavení 

učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: 

IT vybavení“ (RM/225/2021) 

Rada města 

ukládá 

starostovi města uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Vybavení učebny 

digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč; Část 2: IT vybavení“ 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 informoval členy rady města, že se bohužel nepodařilo vysoutěžit dodavatele pro část 1 – 

nábytek a vzhledem k nabídkám, které není možné porovnat navrhuje zrušit tuto část soutěže a po 

upřesnění zadávacích podmínek ji vypsat znovu. Radní s návrhem souhlasí. 

 

8. Zrušení části veřejné zakázky „Vybavení odborných učeben pavilonu 

odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; 

Část 1: Dodávka nábytku“ (RM/226/2021) 

Rada města 

ruší 

část veřejné zakázky „Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – 

Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Dodávka nábytku“ z důvodu přijetí objektivně 

neporovnatelných nabídek. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Aktualizace zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacích řízení na 

veřejnou zakázku „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných 

učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: 

Dodávka nábytku“ (RM/227/2021) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizaci zadávací dokumentace a vypsání nového zadávacích řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku „Vybavení učebny digitálních technologií pavilonu odborných učeben školy Proseč – 

Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Dodávka nábytku“. Pověřenou osobou jednat ve 

všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta a Mgr. Jaromír Kašpar. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 17. 6. 2021 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


