
Anonymizovaný Zápis RM č. 10/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 25. února 2019 

(pondělí) od 21:10 hod. ve Společenském sále KDJS Sedlčany na adrese 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany 

 

 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, MUDr. Karel Marek, 

Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Počet přítomných členů Rady města Sedlčany: v okamžiku zahájení jednání přítomno 6 členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání nezměnil. 

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Martin Havel. 

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -. 

▪ na část jednání (dřívější odchod z jednání): -.  

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Mgr. Zdeněk Šimeček. 

Přizvaní hosté: -.  

Místo konání jednání RM:   

▪ Společenský sál Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na adrese objektu Havlíčkova č. 

p. 514, 264 01 Sedlčany.  

Jednání započato: 21:10 hod.    

Jednání přerušeno: -.  

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 21:30 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí desáté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň 

sedmé v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 

21:10 hod., ve Společenském sále KDJS na adrese shora uvedeného objektu.  

 

Toto jednání RM bylo svoláno jako mimořádné, původem z dnešního rozhodnutí pana starosty, 

a to s ohledem na potřebu rozhodnutí ve věci zrušení veřejné zakázky. 

 

Pan starosta nejprve přítomné členy Rady města Sedlčany uctivě pozdravil a přivítal.  

  

Konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání RM bylo přítomno šest 

členů Rady města Sedlčany (celkový počet zvolených členů RM je sedm). Pan starosta 

z neúčasti omluvil pana Ing. Martina Havla, který v tomto okamžiku po ukončení zasedání ZM, 

do vyklizení sálu (resp. opuštění sálu ostatními zastupiteli po ukončení veřejného zasedání ZM), 

nebyl zde přítomen.   

 

Jednání tohoto orgánu města nikdo dříve z jednajících členů RM neopustil. Rada města 

Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

  



 

 

Následně se pan starosta v pozici předsedajícího zasedání RM věnoval řízení dnešního jednání 

RM (jednání RM je ze zákona neveřejné), a to dle stanovené procedury zákona o obcích 

a Jednacího řádu Rady města Sedlčany, jak uvedeno výše.  

 

Konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby a informace, níže 

uvedený program o jednom hlavním bodu jednání, se kterým přítomné členy RM seznámil.  

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání RM nebyla provedena. Bude provedena 

na zasedání RM dne 6. března 2019 (řádné zasedání RM), kdy se tento orgán sejde podle 

schváleného harmonogramu. 

 

Předsedajícím byl postupně přednesen a projednán Program, který (bodově s předmětem 

problematiky) je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu. Program RM věcně připravil a sestavil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. Navržený program nebyl radními nikterak upravován. 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy schválen. 

 

1. LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory; zrušení zadávacího řízení 

Rada města Sedlčany byla seznámena s návrhem administrátora veřejné zakázky na zrušení 

zadávacího řízení a s důvody, které k tomuto návrhu vedly. 

Podnět (udání), který byl zaslán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, obdrželi všichni 

členové ZM.  

Zadávací řízení je ve stavu před uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

Pro potřeby sdělení informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k případu veřejné 

zakázky LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory, je třeba neprodleně zaslat o tomto 

rozhodnutí informaci. 

 

Identifikace subjektu, který podal podnět (udání) na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

(jedná se o subjekt, který se vlastní soutěže neúčastnil): 

SK Povrly, z. s.; IČO 05695945, se sídlem 5. května 3/13, 403 32 Povrly; tento subjekt jako 

adresáta označil všechny členy ZM, z nichž někteří jeho přijetí potvrdili, jiní nevyloučili.  

 

 

I. Identifikace veřejné zakázky 

Název zakázky: LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory 

Druh zakázky:  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení: 

S ohledem na výši předpokládané hodnoty se jedná 

o podlimitní veřejnou zakázku, která byla vyhlášena 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

Veřejný zadavatel:  

Město Sedlčany  

nám. T. G. Masaryka č. p. 32 

264 80 Sedlčany 

IČO 00243272 

 

 

Diskuse: 

▪ nad zaslaným podnětem a jeho obsahem (vady v zadávací dokumentaci; PD); 



 

 

▪ nad vyjádřením a odpovědností administrátora veřejné zakázky; 

▪ zhojení vady (jediná možnost uvedena ve výroku usnesení); 

▪ nad doporučeným postupem (právní zástupce administrátora) podle zákona. 

 

Závěrem této tematiky předsedající jednání RM vyřkl následující výrok návrhu usnesení, 

o kterém nechal hlasovat: 

„Rada města Sedlčany, postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku pod názvem „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, a to s využitím ustanovení § 49 odst. 1 uvedeného 

zákona a na základě důvodu hodného zvláštního zřetele dle ustanovení § 127 odst. 2, písm. d).“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 6; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 10-165/2018-2022. 

 

 

2. Diskuse 

 

Členové RM byli předsedajícím vyzváni ke sdělení samostatných příspěvků, podnětů 

a případných připomínek.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných členů RM neměl žádné další samostatné diskusní 

příspěvky na obohacení dnešního programu jednání, byl tento vyčerpán a pan starosta, a to 

z pozice předsedajícího desátého zasedání Rady města Sedlčany (RM č. 10/2018-2022), diskusi 

ukončil. 

 

V tuto chvíli se z účasti na nejbližším zasedání RM nikdo z přítomných členů RM neomlouval.  

 

Na plánovaném zasedání RM dne 6. března 2019 bude hlavním bodem programu „Sport“. 

Na toto jednání bude přizván pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace Sportovní 

areály Sedlčany, který přednese a okomentuje žádanou Zprávu z činnosti roku 2018, případně 

s výhledem na rok 2019. Na jednání k prezentaci svého investičního záměru (předpoklad) 

budou Městským úřadem Sedlčany, Sekretariátem, pozváni taktéž zástupci společnosti 

Mediterra-Sedlčany, s. r. o., jejichž účast se předpokládá. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany 

ukončil v čase 21:30 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina; (1 list) 

2. Program jednání RM dne 25. února 2019; (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 26. února 2019 

 

 


