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NÁZEV: 
Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP 
na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou 

 
ANOTACE:  
Vyhodnocení efektivity Směrnice schválené RM usn:213/2015/taj ze dne 18.5.2015 
platné do 31.5.2016 a návrh na schválení platnosti Směrnice na dobu neurčitou.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí vyhodnocení VZ provedených od účinnosti Směrnice do 16.5.2016 
a schvaluje Směrnici k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu 
ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou dle předloženého 
návrhu na dobu neurčitou. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 
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plánování: 
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Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: tajemník 
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Název materiálu:  
Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě 
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 3 (Směrnice +graf+ tabulka) 
 
Popis 
Zastupitelstvo města dne 26.3.2015 schválilo vzor veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS) upravující 
práva a povinnosti města Žďár nad Sázavou a obcí správního obvodu ORP, které tuto VPS 
uzavřou při zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Předkládaná směrnice organizačně a 
procesně upravuje činnosti zaměstnanců MěÚ při zajišťování těchto činností. 
RM dne 18.5.2015 schválila Směrnici s platností do 31.5.2016. 
 
Geneze případu 
RM 23.3.2015 Usn. 144/2015/taj. 
Návrh VPS o centrálním zadávání VZ a zadávání VZ malého rozsahu pro obce ORP 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení: 
1. Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se 
kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse) ve 
správním obvodu ORP v celém rozsahu působnost podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
v předloženém znění. 
2. Pověření starosty města uzavíráním smluv dle shora uvedeného vzoru. 
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 
 
ZM 26.3.2015 Usn. 7/2015 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o centrálním zadávání veřejných zakázek a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro obce ORP 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude 
město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse) ve správním obvodu ORP 
v celém rozsahu působnost podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění. 
2. Pověřuje starostu města uzavíráním smluv dle shora uvedeného vzoru. 
Hlasování: Pro 23, proti 0 zdrž. 1 
 
RM 18.5.2015 Usn. 213/2015/taj. 
Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě 
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou 

Rada města schvaluje Směrnici k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu 
ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou dle předloženého 
návrhu s platností do 31. 5. 2016. 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0  

 
 
Návrh řešení 

 Prodloužit platnost Směrnice na dobu neurčitou, protože je vysoce efektivní (úhrada obcí 
po odečtení administrace pokrývá 30% celkových ročních nákladů na SW) a zájem o 
uzavření VPS projevují postupně další obce ORP. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Prodloužit platnost Směrnice na dobu určitou 



 

 
Doporučení předkladatele 
Na základě přiložené tabulky a vyhodnocení Směrnice a dotazů dalších obcí na uzavření VPS 
k zadávání VZ doporučuji schválit Směrnici na dobu neurčitou  
 
 
 
Stanoviska  
nejsou 
 



 
Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu 

ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou 
 

Zastupitelstvo města dne 26.3.2015 schválilo vzor veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS) upravující 
práva a povinnosti města Žďár nad Sázavou a obcí správního obvodu ORP, které tuto VPS 
uzavřou při zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Tato směrnice organizačně a procesně 
upravuje činnosti zaměstnanců MěÚ při zajišťování těchto činností. 
 

Čl. 1 
Uzavírání VPS, jejich evidence, kontaktní osoba 

VPS dle zastupitelstvem schváleného vzoru uzavírá starosta města Žďáru nad Sázavou na 
základě pověření zastupitelstva města ze dne 26.3.2015 a starosta obce, která schválí její 
uzavření, což doloží výpisem usnesení zastupitelstva. Kontaktní osobou pro přípravu a evidenci 
VPS a požadavků na zadání veřejné zakázky obce je tajemník MěÚ. 
 

Čl. 2 
Administrátoři veřejných zakázek obcí 

Administrátor je proškolený a odborně způsobilý zaměstnanec MěÚ, kterému tajemník MěÚ na 
základě požadavku smluvní obce, přidělí realizaci konkrétní veřejné zakázky. 
 
Administrátor je odpovědný za správné a úplné provedení veřejné zakázky v rozsahu uzavřené 
VPS a v souladu se zákonem. Na základě přidělení konkrétní zakázky tajemníkem je oprávněn od 
smluvní obce požadovat informace a podmínky pro zadání veřejné zakázky. 
 
Administrátor realizuje přidělenou zakázku nad rámec své běžné pracovní náplně. Přijetím 
přidělené veřejné zakázky přijímá administrátor odpovědnost za její včasnou, správnou a úplnou 
realizaci v souladu s VPS, zákonem a dohodnutými podmínkami smluvní obce. 
 

Čl. 3 
Prostředky sloužící pro zajištění VPS 

Administrátoři mohou pro zadávání veřejných zakázek smluvních obcí využívat prostředky 
zaměstnavatele v rozsahu nezbytném pro administraci přidělené veřejné zakázky. 
 

Čl. 4 
Odměna administrátora 

Administrátorovi náleží odměna za jím realizované veřejné zakázky smluvních obcí v % výši 
vysoutěžených cen zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru následovně: 

0- 500 000Kč – 0,5%, 500 000 – 1 000 000Kč – 0,45%, 1 000 000 – 2 000 000Kč – 0,4% 
2 000 000 a více – 0,35% 

Tato odměna je splatná pololetně a to nejpozději do 31. 8. za první pololetí příslušného roku a do 
28. 2. roku následujícího za druhé pololetí roku předchozího. 
 

Čl. 5 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení radou města. 
Směrnice byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou  dne 16.5.2016.  
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 6.5.2016     Ing. Jan Havlík, MPA 
         Tajemník MěÚ 



 

 



Výběrová řízení (e‐aukce) provedená pro obce ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou v roce 2015 až do 5/2016

Název akce Předpokládaná cena Úspora % úspor Úhrada z VPS Administrátor Město
Dodávka kondenzačního plynového kotle - obec Obyčtov 59 800 Kč                     500 Kč             0.84% 598 Kč            299 Kč              299 Kč       
Stavební úpravy č.p.39 ve Škrdlovicích 1 177 570 Kč                163 358 Kč     13.87% 10 142 Kč      4 057 Kč          6 085 Kč  
Rekonstrukce vodovodu Cikháj 5 000 000 Kč                1 924 000 Kč  38.48% 30 760 Kč      10 766.00 Kč   19 994 Kč
Celkem 6 237 370 Kč                2 087 858 Kč  33.47% 41 500 Kč      15 122 Kč        26 378 Kč

Roční náklady na provoz e‐aukční síně 88 935 Kč                    
počet VŘ realizovaných MěÚ v roce 2015 77
objem VŘ v tis.Kč realizovaných MěÚ v roce 2015 91 170
úspora v tis.Kč  z VŘ realizovaných MěÚ v roce 2015 13 139
úspora v % realizovaných MěÚ v roce 2015 14.41%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem

počet VŘ 30 44 63 88 25 41 77 368

objem VŘ v tis.Kč 35 123 76 699 104 305 166 103 113 374 35 368 91 170 622 142

úspora v tis.Kč 2 792 16 789 18 808 48 843 15 807 6 754 13 139 122 932

úspora v % 7.95% 21.89% 15.27% 29.41% 13.94% 19.10% 14.41% 19.76%
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Elektronizace VŘ ve Žďáře nad Sázavou


