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Informace o počtu veřejných zakázek zadaných obcí Velké Březno 

v roce 2020 

Na základě ustanovení čl. 15 Směrnice č. 1/2017 nazvané „ O zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání 

obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti“, předkládáme zastupitelstvu obce tuto 

informaci. Při zpracování zprávy předkladatel vycházel z následujících podkladů. Přehled o 

veřejných zakázkách uvedený na Publicu, přehled objednávek a přehled faktur, uvedený na 

webu obce a z podkladů vedoucích úseků OÚ. 

V hodnoceném období byly 2 zakázky zadány dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to zakázka č. 23 a č. 24 přehledu (viz příloha č. 1) v celkové hodnotě 87.534.848,- 

Kč včetně DPH. Jejich případná realizace přechází do roku 2021. 

V souladu s ustanovením Čl. 17 odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 povolila rada obce celkem 2 

výjimky, a to: 

36. Rada obce, která se konala dne 19. 8.2020, povolila usnesením č 168/2020 výjimku za 

účelem výběru zhotovitele výměny střešních okapů na domě Ústecká 149 a 152, za cenu 

197.023, 70 Kč bez DPH. 

37. Rada obce, která se konala dne 9. 9. 2020, povolila usnesením č 188/2020 výjimku za 

účelem výběru zhotovitele výměny střešních okapů na domě Zahradní 142, za cenu 

311.157,82 včetně DPH. 

23 veřejné zakázky, a to zakázka č. 1 až 22 a č. 25 přehledu (viz příloha č. 1) byly v roce 2020 

zadány v režimu zakázek malého rozsahu, tedy podle Směrnice č. 1/2017 nazvané „ O zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících 

k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.“ 

V hodnoceném období bylo realizováno celkem 1222 veřejných zakázek v celkové hodnotě 

25.735.675,72 Kč včetně DPH.  

Ve 38 případech se jednalo o dílčí plnění z již uzavřených smluv, zejména platba energií, svoz 

odpadů, telefonní poplatky, služby IT, 2 plnění z výjimky a dílčí plnění fy Provod a doplatek 

Klement v celkové hodnotě 11.242.529,86 Kč včetně DPH. 

Za účelem realizace 1184 veřejných zakázek bylo v hodnoceném období provedeno: 

23 výběrových řízení VZMR a z toho realizováno 17 akcí v celkové hodnotě 10.737.453,42 Kč 

včetně DPH. Z toho 6 na stavební práce a 11 na dodávky nebo služby.  

Z 23 realizovaných výběrových řízení bylo celkem 11 veřejných zakázek na stavební práce 

(nebyly realizovány zakázky č. 10, 11, 12, 13 a14 přehledu - viz příloha č. 1). Realizováno bylo 

celkem 6 veřejných zakázek v celkové hodnotě 6.051.293,73 Kč včetně DPH, z toho: 

1 VZ - oprava místních komunikací a chodníků, 

2 VZ – oprava lávky přes Homolský potok, 

3 VZ - oprava domovního fondu, 

a celkem 12 zakázek na dodávky nebo služby (nebyla realizována zakázka č. 25 přehledu - viz 

příloha č. 1). Realizováno bylo celkem 11 veřejných zakázek na dodávky nebo na služby 

v celkové hodnotě 4.686.159,69 Kč včetně DPH, z toho: 

2 VZ – rekonstrukce vrtů, 

1 VZ – poskytování technické podpory pří provozování VaK, 

1 VZ - údržba veřejné zeleně na území obce Velké Březno a Valtířov, 
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1 VZ - předcházení odpadům – kompostéry, 

1 VZ – svoz biologického odpadu ze sběrného místa 

1 VZ – zimní údržba komunikací 

1 VZ – dodávka stravovacích poukázek  

1 VZ – dodávka benefitních poukázek, 

1 VZ – geodetické zaměření 

1 VZ – hřiště pro mládež a oplocení beachvolejbalového hřiště 

 

Z 23 výběrových řízení bylo 18 zadáno dle čl. 8 Směrnice č.1/2017 a 5 veřejných zakázek bylo 

zadáno dle čl. 9 Směrnice č. 1/2017. 

Při zadávání, hodnocení nabídek a uzavírání smluv nebylo shledáno porušení příslušných 

ustanovení Směrnice č. 1/2017. 

1161 veřejných zakázek bylo zadáno dle čl. 8 odst. 8. 2. směrnice č. 1/2017 - tzv. „z volné 

ruky“. Jednalo se o zakázky malého rozsahu o objemu do 121.000,- Kč vč. DPH na jeden případ 

(dodávky a služba) a 181.500,- Kč vč. DPH na jeden případ (stavební práce). Celková hodnota 

takto zadaných zakázek činila 3.555.174,82 Kč včetně DPH.   

Při kontrole nebylo zjištěno porušení ustanovení odstavce 8.2. Směrnice č. 1/2017.  

 

Čl. 8 odst. 8.8.   Směrnice 1/2017 zní: 

Zadavatelé jsou povinni dbát na to, aby součet cen veřejných zakázek stejné povahy (služeb, 

dodávek nebo stavebních prací) zadávaných postupem dle odst. 8. 2. této směrnice jednomu 

dodavateli, nepřesáhl částku 2.000.000,- Kč bez DPH v případě služeb a dodávek a 6.000.000,- 

Kč bez DPH v případě stavebních prací v období 4 za sebou bezprostředně následujících let 

(volební období). Za tímto účelem vede OÚ evidenci zakázek zadávaných způsobem dle odst. 

8. 2. této směrnice. 
 

 
 

Při kontrole nebylo zjištěno porušení ustanovení odstavce 8.8. Směrnice č. 1/2017.  

 

 

Usnesení č. 290/2021 

Zastupitelstvo obce Velké Březno projednalo informaci o počtu veřejných zakázek zadaných 

obcí Velké Březno v roce roku 2020 a o způsobu jejich zadání a tuto 

I.   Bere na vědomí 

čl. 8.8. Evidence opakovaných zadání dle způsobem 8.2.

dodavatel 2019 2020 2021 2022 celkem

DS - Ivan Mottl 245 245,00 Kč 306 215,00 Kč 551 460,00 Kč

SP - Zednictví Švejda 993 773,00 Kč 0,00 Kč 993 773,00 Kč

DS - Zdemar Transport a.s. 60 152,00 Kč 114 142,93 Kč 174 294,93 Kč

DS - KUKA Kůstka 200 729,00 Kč 312 584,70 Kč 513 313,70 Kč

DS - Cvrček s.r.o. 243 745,00 Kč 109 077,00 Kč 352 822,00 Kč

DS, SP - Michal Zajpt 177 262,00 Kč 221 196,82 Kč 398 458,82 Kč

DS - OTAVA v.d. 191 989,00 Kč 249 129,08 Kč 441 118,08 Kč

DS - Canis Safety 9 220,00 Kč 7 356,32 Kč 16 576,32 Kč

DS - Zdeněk Hlaváček 189 560,00 Kč 0,00 Kč 189 560,00 Kč

DS - Klempířství Sattler 57 027,00 Kč 22 651,00 Kč 79 678,00 Kč

Celkem 2 368 702,00 Kč 1 342 352,85 Kč 3 711 054,85 Kč


