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ZÁPIS  

 
z jednání správní rady Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

(dále jen MOV)  

konané ve čtvrtek 17. února 2022 od 08:30 hodin  

v zasedací místnosti B -211 MěÚ Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697 

 

Přítomni:  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  

  Ing. Vlastimil Petřík  

  Ing. Jaroslava Bedřichová 

Bohuslav Vávra  

Ing. Martin Křižan  

 

Ing. Marie Kotásková 

Mgr. Magdaléna Čajková  

viz prezenční listina  

Omluven: Svatava Blahynková 

Ing. Antonín Minařík  

Bc. Otakar Březina  

Hosté:   JUDr. Petr Navrátil, advokát  

Předsedající:  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – předseda MOV  

 

číslo 

bodu  

Bod 

Komentář  

1.  Zahájení, přivítání přítomných členů a hostů, schválení programu jednání, dle řádně 

rozeslané pozvánky  

Usnesení č. 1:  

Správní rada MOV schvaluje program jednání, dle předloženého návrhu 

 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato  

2.  Průběh zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Posílení strategického řízení  

v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona  

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

Host: JUDr. Petr Navrátil – administrátor veřejné zakázky 

Usnesení č.2:  

Správní rada MOV schvaluje zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby 

s názvem: „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ zadávané v 

otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to 

pro všechny části veřejné zakázky.  

Důvodem zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že se v průběhu zadávacího 

řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto 

důvody způsobil či nikoliv (dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.  

Na základě přezkoumání zadávací dokumentace v průběhu lhůty pro podání 
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nabídek dospěl zadavatel k závěru, že je nutno provést úpravu zadávacích 

podmínek a jejich zpřesnění způsobem, který může ovlivnit přípravu nabídek a 

okruh potenciálních dodavatelů, kdy současně je nutno projednat znění 

upravených zadávacích podmínek s poskytovatelem finanční podpory. 

Z uvedených důvodů není možnost v zadávacím řízení nyní pokračovat  

a zadavatel tak před uplynutím lhůty pro podání nabídek rozhodl o zrušení 

zadávacího řízení. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                Výsledek hlasováni: Přijato 

 

Usnesení č. 3: 

Správní rada schvaluje přepracovanou zadávací dokumentaci a zahájení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek s výraznou úpravou předmětu plnění a rozdělení části pasporty 

na části.  

 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

                                                                                                 Výsledek hlasováni: Přijato 

Předkladatel: JUDr. Petr Navrátil  

3. Závěr 

Předseda Mikroregionu poděkoval všem přítomným členům Správní rady za účast.  

 

 

 

 

                                                                                 ___________________________ 

                                                                               JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

                                                                                 předseda správní rady  

                                                                                     Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

 


