
 

ZÁPIS 
mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 

Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) 
jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu 

  
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Výběrové řízení na dokončení obecní bytové výstavby 

• Vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení 
• Výběr nejvhodnější nabídky 

4) Diskuse 
 

Přítomni: Bártlová, Kohoutová, Rezek, Žáček, Stránská  
Nepřítomni: Kolomý, Řehoř 
 
Dále přítomni: Libor Dostál, předseda hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek do výběrového řízení na dokončení obecní bytové výstavby 
 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 
1) Zahájení jednání ve 19.00 hod. 
 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu: 

• doplnění programu o bod č. 4) – Rámcová smlouva (Obec Rudoltice – 
VISION Rudoltice s.r.o.) 

 
Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

        PRO:  5 
        PROTI:  0   
        ZDRŽEL SE:  0 
 
  2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
  
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Žáček, Stránská  
 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
návrhů zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

        PRO:  5    
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE:  0 



 

3) Výběrové řízení na dokončení obecní bytové výstavby 
• Vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení 
• Výběr nejvhodnější nabídky 

 
L. Dostál: Veřejné výběrové řízení na výstavbu III. etapy na Zámečku, které jsme vypsali 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, bylo v pondělí komisí pro vyhodnocování 
nabídek uzavřené s tím, že na dnešním zasedání by měly být schváleny výsledky. Budeme 
postupovat přesně podle zákona o veřejných zakázkách, takže nejdřív oznámím jména 
společností, které byly vyřazeny z důvodů, že jejich nabídky neměly veškeré náležitosti 
v souladu se zadáním pro veřejné výběrové řízení a zákonem. Jednalo se o tyto uchazeče: 2K2 
k.s. Rudoltice, SEVEN K-M, s.r.o., Lanškroun a T PROJEKT s.r.o. Brno. Tyto 3 firmy 
nesplnily náležitosti, které by jim umožnily postoupit do vlastního výběrového řízení. 
V případě, že v průběhu zasedání budete mít nějaké dotazy, proč byly tyto nabídky vyřazeny, 
je možno je zodpovědět, jsou tu protokoly. A tím se dostáváme k vyhlášení vítězů veřejného 
výběrového řízení, kterým se stala firma DS INTEX, s.r.o., Česká Třebová s nabídkou 
20.010.805,- Kč. Tato firma se stala vítězem veřejného výběrového řízení a bude s ní 
uzavřena smlouva na dostavbu III. etapy na Zámečku. Na druhém místě se umístila firma 
DRUP Lanškroun, s.r.o. s nabídkou XXX Kč a na třetím místě se umístila firma SEVEN 
Lanškroun, s.r.o. s nabídkou XXX Kč. Tyto tři firmy mají ze zákona šanci v případě, že by 
vítěz výběrového řízení odmítl nabídku a nebo by došlo k nedohodě, tak ze zákona je možné, 
že může nastoupit firma druhá nebo firma třetí, aniž by došlo k porušení pravidel výběrového 
řízení. Vůči těmto výsledkům se do 15dnů od doručení mohou jmenované firmy odvolat a to 
tím způsobem, že v první fázi podávají stížnost zadavateli výběrového řízení, což jsou 
STAVBY Rudoltice a následně pokud nedojde k dohodě, tak se mohou odvolat u Úřadu pro 
hospodářskou soutěž s podmínkou, že složí kauci ve výši 1% z ceny výběrového řízení. 
V tomhle případě se jedná o nějakých 250.000 Kč. To je k výsledkům asi vše, ale chtěl bych 
ještě říci pár slov k tomu průběhu. Chtěli jsme, aby to výběrové řízení bylo maximálně 
průhledné a rovné. Po zkušenostech, které tu byly z minulých let, kdy to bylo zpochybňováno 
ze všech stran včetně kompetentních orgánů a ty nálezy jsou jak od finančního úřadu, tak i od 
dalších úřadů, že to tu nebylo v souladu se zákonem. Proto jsme se snažili, aby to výběrového 
řízení opravdu bylo přesně podle zákona a aby ty podmínky pro firmy byly rovné, tzn. předem 
jsme vyloučili případnou účast firmy VISION Rudoltice, s.r.o. aby to nebylo brané jako 
předpojatost, že je to firma ve vlastnictví obce stejně jako zadavatel STAVBY Rudoltice, a to 
vlastní výběrové řízení a přesto, že jsem byl já předsedou té komise a jsem současné 
jednatelem VISIONu Rudoltice, s.r.o. tak by se mohlo oprávněně říci, že by tam mohl být 
střet zájmu. Ti kteří to výběrové řízení organizovali, byli dva úplně nezávislí lidé, jejichž bych 
řekl zaměstnání a pracovní náplň je organizovat podobná výběrová řízení a to v daleko větším 
rozsahu. Byli to lidé, kteří nejsou nijak svázaní jak s vedením obce ani s těmi firmami, které 
se výběrového řízení účastnili. Sami vidíte, že vítězem se stala firma, která je mimo blízkost 
obce. Celkem se zúčastnilo 9 firem, resp. 10 ale ta 10. společnost podala svoji nabídku po 
časovém termínu a byla jim vrácena neotevřena zpět. Tři uchazeči byli vyloučeni pro formální 
nedostatky ve svých nabídkách a 6 firem se zúčastnilo výběrového řízení. Dá se říci, že ta 
situace, která provázela to výběrové řízení, byla poměrně složitá, protože něco jiného je dělat 
výběrové řízení na něco co se má teprve stavět a nebo na něco, kdy je to už v pokročilém 
stádiu rozestavěnosti. Byl tam problém stanovit, kde končí to, co je pod starými smlouvami, a 
kde začíná to, co je předmětem výběrového řízení, ale nějakým způsobem se to podařilo dát 
dohromady a já za sebe jako předsedu komise pro vyhodnocování nabídek mohu říct, že to 
proběhlo skutečně v pořádku a v duchu fair-play, což bylo mým cílem. 
 
 



 

Dotaz: Kdy začne ta vybraná firma pracovat? 
L. Dostál: Já vycházím z toho, že jestli dnes zastupitelstvo schválí výsledek výběrového 
řízení, zítřejším dnem se rozbíhá proces uzavírání smlouvy, protože musí být uzavřena 
smlouva, která musí především zohlednit to, že termín dokončení výstavby na zámečku je 30. 
září t.r a pokud nebude ukončena do tohoto data, hrozí vrácení dotace na celou III. etapu 
výstavby. Takže tam se soustředíme hlavně na to, aby tam byly takové sankční a pobídkové 
pomůcky, aby se tenhle termín podařilo splnit. Co se týče dalšího postupu, tak souběžně 
s uzavíráním smlouvy dojde k předání staveniště a proběhnou jednání s firmami - 
subdodavateli, které tam pracují nyní. To už bude v kompetenci toho vítěze, protože on bude 
tím, který si bude rozhodovat jaké firmy budou jeho subdodavatelé a pokud bude vůbec 
nějaké subdodavatele chtít. To je plně v jeho kompetenci. Co se týče firmy VISION 
Rudoltice, s.r.o. tak ta tam bude figurovat pouze jako jeden ze subdodavatelů, a to pokud vítěz 
výběrového řízení usoudí, že chce s firmou VISION Rudoltice, s.r.o. spolupracovat. Stal se 
generálním dodavatelem a o tom bude rozhodovat, ale je samozřejmě zřejmé, že k nějaké 
dohodě dojde, ale už to nebude v té pozici, že rozhodujícím dodavatelem bude VISION 
Rudoltice, s.r.o. Což je v pořádku, protože tam ten střet zájmů byl evidentní po celou dobu. 
Bártlová: Chtěla bych říci, že podle zákona o veřejných zakázkách se ta smlouva nemůže 
uzavřít do té doby než uběhne lhůta pro odvolání. Jakmile by se někdo odvolal, tak tím to 
padá, ta smlouva se uzavřít nesmí a musí se čekat až proběhne ten odvolací proces. 
Rezek: Může se připravovat? 
Bártlová: To zákon nezakazuje, předávat staveniště apod. ale smlouva se nesmí uzavřít než 
uběhne ta lhůta. 
Konečný: To znamená, že to někdo může svým odvoláním pořádně oddálit. 
Dostál: To záleží na tom, kvůli čemu se odvolá. Když se některá z těch tří vyloučených firem 
odvolá, protože měla formální nedostatky v nabídkách, které jsou zcela prokazatelné, tak ten 
proces nebude dlouhý. Pokud by se firma odvolala např. z toho důvodu, že prohlásí nějakého 
člena komise za předpojatého, tak se to může táhnout měsíce a měsíce, ale to bylo vlastně 
riziko, s kterým jsme do toho šli a je to riziko každého veřejného výběrového řízení. Je to 
trošku pojištěné tím, že každý, kdo podá odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
musí složit tu kauci, která v případě, když v konečné fázi nebude rozhodnuto v jeho prospěch, 
propadá. 
Bártlová: Pokud by se tohle stalo, tak mám zjištěno, že termín kolaudace prodloužit může 
pouze vláda, protože dotace byly poskytnuty podle jejího nařízení. 
Dostál: Další zákonnou možností těch firem je, že každá z nich může do výsledků nahlédnout. 
 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů – otevřené řízení na veřejnou zakázku „Dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice“, vyhlášenou veřejným zadavatelem STAVBY Rudoltice, příspěvková 
organizace, schvaluje vyloučení následujících uchazečů z hodnocení nabídek ve výběrovém 
řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení: 
Nabídka č. 6 – 2K2 k.s. Rudoltice 
Nabídka č. 8 – SEVEN K – M s.r.o. Lanškroun 
Nabídka č. 9 – T PROJEKT s.r.o. Brno. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 



 

pozdějších předpisů – otevřené řízení na veřejnou zakázku „Dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice“, vyhlášenou veřejným zadavatelem STAVBY Rudoltice, příspěvková 
organizace, schvaluje jako nejvhodnější nabídku:  
 

pořadí uchazeč sídlo IČ nabídková cena 

1. DS INTEX s.r.o. 
U Dvora 118, 560 02 Česká 

Třebová 274 98 492 20.010.805,- 

      
Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů dle ekonomické výhodnosti nabídky vyhodnocené na 2. 
a 3. místě: 

 
pořadí uchazeč sídlo IČ 

2. DRUP Lanškroun, s.r.o. Dukelská 91, 563 01 Lanškroun 647 91 564 
3. SEVEN Lanškroun s.r.o. Nádražní 339, 563 01 Lanškroun 259 31 865 

 
         
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
 
4) Rámcová smlouva (Obec Rudoltice – VISION Rudoltice s.r.o.) 
 
Čtena Rámcová smlouva. 
 
Rezek: Jak zní ta část o výpovědi? 
Bártlová: Výpovědní lhůta je 6 měsíců. 
Dostál: K této smlouvě bych chtěl říct, že to v principu a bavme se zcela otevřeně, že obec 
léta vlastnila nějaké dvě firmy, které ve skutečnosti žádnými firmami nebyly. To byly jenom 
zápisy v rejstříku a když to řeknu vulgárně „průtokáče“ peněz, kde se mezi nimi, jak se to 
hodilo, přelévaly peníze. Nikde nebylo rozklíčované, co vlastně stojí provoz obce. Peníze se 
čerpaly z toho ohromného balíku, který byl na Zámečku a nikdo v podstatně nedokázal 
rozlišit, kolik peněz se vyčerpalo na opravu a podle toho pak taky vypadaly obecní rozpočty, 
kdy to bylo hozené do jedné pytlové položky. Jsou dvě možnosti, jak může obec řešit správu 
svého majetku, buď má své zaměstnance a nebo má firmu, která ten majetek spravuje. 
Rudoltice se vymykají tím, že majetek je k velikosti obce enormní. To je výklad vhodný pro 
to, aby VISION Rudoltice, s.r.o., který tady fungoval jako nějaká pseudofirma, aby se 
přetransformoval v nějakou firmu, která se bude o tento majetek starat a pokud se o něj má 
starat a ty vztahy mají být průhledné, tak je na podkladě nějaké smlouvy pověřena, jako 
kterákoliv jiná firma, protože to je firma - je to s.r.o. akorát, že ho vlastní obec a ne nějaký 
soukromník nebo skupina majitelů. Takže z toho logicky vyplývá, že tam musí být nějaký 
smluvní vztah, musí tam být nějaké objednávky a na ty objednávky musí být fakturace a 
hlavně to musí být nějakým způsobem rozčleněné do jednotlivých zakázek, aby tady poprvé 
za řadu let někdo na konci letošního roku věděl, kolik tuhle obec stála údržba, protože to tu 
nebylo nikdy jasné. Teď to bude zprůhledněné a na podkladě toho bude mnohem snadnější 
sestavit rozpočet příští, protože se už bude poté roční zkušenosti vědět, co kolik stojí. Protože 
tady byla představa, že je to zadarmo, že sem někdo z firmy VISION Rudoltice, s.r.o. přijde a 
spraví tu např. kohouty u radiátorů a zase odejde. Ale to není pravda, protože ten člověk bere 
mzdu, musel si na to koupit materiál a v konečném důsledku firma VISION Rudoltice, s.r.o. 



 

musel z jeho mzdy odvést zdravotní a sociální pojištění, zaplatit DPH apod. Koneckonců 
tohle zpochybnil i finanční úřad, že VISION Rudoltice, s.r.o. neměl v podstatě téměř žádné 
náklady jako takové, prokazatelné, měl jenom výnosy, což bylo zvláštní. Je potřeba si 
uvědomit ještě jednu věc, že tím, že se ukončí výstavba na Zámečku, tak po x letech bude 
obec disponovat pouze prostředky, které dostane z daňových výnosů a prostředky, které získá 
z obecního majetku. V případě Rudoltic to jsou především nájmy, které představují výraznou 
položku, ale taky je si potřeba uvědomit, že ta výstavba po sobě nechala dost výrazné 
zadlužení obce a které bude obec ještě dlouhá léta splácet. Pak je si potřeba uvědomit další 
věc, že peníze z nájmů jsou jedna věc, ale ta údržba bytového fondu, který bude postupně 
stárnout, bude vyžadovat své náklady. Když pominu to, že rozprodáme nějaké parcely a ti 
kteří tam postaví, budou chtít, aby tam byly asfaltové cesty, pouliční osvětlení apod. a to vše 
bude muset obec zaplatit. Ty příjmy jsou hezké, ale ty náklady s tím spojené budou vysoké, to 
je nezpochybnitelné. A tahle smlouva je k tomu první krok. Je to zprůhlednění finančních 
toků, aby když někdo přijde, viděl tohle stojí tolik a dělal to tenhle. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Rámcové smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako kupujícím 
a VISION Rudoltice s.r.o. jako prodávajícím, jejímž předmětem je pověření spol. VISION 
Rudoltice s.r.o. správou, provozováním a údržbou movitého a nemovitého majetku ve 
vlastnictví obce Rudoltice v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, a dále realizací 
investičních akcí nepodléhajících ze zákona veřejnému výběrovému řízení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5 
PROTI:  0 

        ZDRŽEL SE:  0 
 
 
5) Diskuse 
 
Dotaz: Jak to vypadá s opravami na bytovém domě čp. 605? 
L. Dostál: Vy víte, že tam funguje elektřina, topí se tam a vysouší. V tuhle chvíli je to 
v takovém stavu, že příští týden to tam prohlídne malíř a postupně budete vyzváni, abyste se 
s ním dohodli, jak se to tam vymaluje přesně v duchu té dohody, jak je uzavřená. Obec platí 
bílou výmalbu se sanačním nátěrem proti plísním a veškeré škody, které tam jsou např. 
rozbité dveře apod. to vše se platí z pojistky. A vy pokud budete chtít nějaký nadstandard, tak 
se domluvíte přímo s malířem a on vám to tam vymaluje a opraví podle vašich představ. To si 
ale hradíte sami. Došlo k té komplikaci, že horký vzduch zničil stoupačky až do I. poschodí a 
musely se vybourat. Dnes tam nastupovala firma 2K2, k.s. a ty stoupačky se předělají. 
Stavebně by to mělo být během příštího týdne hotové a měli byste být postupně vyzváni k té 
výmalbě a myslím si, že někdy na konci února až v půlce března, by se tam nájemníci měli 
dostat. Ty spodní byty určitě, ty jsou v podstatě nepoškozené a ty horní jsou prakticky už 
vysušené. Problémy tam jsou trošku se stropy, protože v těch spárách mezi panely prosakuje 
penetr, ale ta malířská firma tvrdí, že to dokáže zlikvidovat a pokud ne, tak by se vymyslelo 
nějaké jiné řešení např. polystyrenové stropní kazety. 
Bártlová: Když už hovoříme o pojistné události, tak pojišťovna nám nakonec zkrátila plnění. 
Mohli nám odebrat až 30 % ale s ohledem na to, že jsme už zahájili přepojištění celého 



 

majetku, odebrali nám jenom 10 %, dělá to asi 480.000 Kč. Dohromady nám nakonec dali asi 
4.350.000 Kč. Ty peníze byly přesunuty na zvláštní účet, jsou úplně mimo rozpočet. 
Dotaz: A vystačí ty peníze? 
L. Dostál: Myslíme si, že ano. Když tam byl ten likvidátor, tak to vypadalo mnohem hůř. 
Bártlová: Myslím si, že je to ale otázkou. Do hlášení pojistné události nebyly zahrnuty některé 
věci, na které se přišlo až nyní. Ale, jak mi bylo řečeno pojišťovnou, máme být rádi, že jsme 
s tím plněním dopadli tak, jak jsme dopadli. 
 
 
Zasedání skončeno v 19.55 hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/11/02/09 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápis 
c) po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení dle § 21 

odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů – otevřené řízení na veřejnou zakázku „Dokončení III. etapy obytné zóny 
Zámeček Rudoltice“, vyhlášenou veřejným zadavatelem STAVBY Rudoltice, 
příspěvková organizace, schvaluje vyloučení následujících uchazečů z hodnocení 
nabídek ve výběrovém řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení: 
Nabídka č. 6 – 2K2 k.s. Rudoltice 
Nabídka č. 8 – SEVEN K – M s.r.o. Lanškroun 
Nabídka č. 9 – T PROJEKT s.r.o. Brno. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – otevřené řízení na veřejnou zakázku 
„Dokončení III. etapy obytné zóny Zámeček Rudoltice“, vyhlášenou veřejným 
zadavatelem STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace, schvaluje jako 
nejvhodnější nabídku: 
 

pořadí uchazeč sídlo IČ nabídková cena 

1. DS INTEX s.r.o. 
U Dvora 118, 560 02 Česká 

Třebová 
274 98 492 20.010.805,- 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů dle ekonomické výhodnosti nabídky 
vyhodnocené na 2. a 3. místě: 

 
pořadí uchazeč sídlo IČ 

2. DRUP Lanškroun, s.r.o. Dukelská 91, 563 01 Lanškroun 647 91 564 
3. SEVEN Lanškroun s.r.o. Nádražní 339, 563 01 Lanškroun 259  865 

 
 

d) uzavření Rámcové smlouvy mezi Obcí Rudoltice jako kupujícím a VISION Rudoltice 
s.r.o. jako prodávajícím, jejímž předmětem je pověření spol. VISION Rudoltice s.r.o. 
správou, provozováním a údržbou movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví obce 



 

Rudoltice v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, a dále realizací 
investičních akcí nepodléhajících ze zákona veřejnému výběrovému řízení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

 
 
 
 
 

 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Ověřili: Žáček, Stránská 
 
Lenka Bártlová 
starosta 
 
Za správnost vyhotovení zápisu: Michaela Zvárová 


