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Zápis z jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko č. 03 
konané dne 07.06.2011 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh 

 
 

Jednání zahájeno ve 13:00 hod. 
Počet stran: 3 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 23 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášeníschopná 
 

 

Program: 
 

1. I. rozpočtová změna 2011 
2. Závěrečný účet Svazku za rok 2010 

3. Příspěvky na kulturní a sportovní akce 
4. Den mikroregionu Zábřežsko 

5. Projekt do POV 2012 – návrhy obcí 

6. Územní plánování (Ing. arch. Václav Doležal, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování) 
7. Technologické centrum a elektronické spisové služby (Mgr. Jana Kašíková, vedoucí Odboru 

informatiky) 
8. Krizové řízení a seznámení s protipovodňovou komisí ORP Zábřeh (Ing. Rostislav Kamenec, oddělení 

životního prostředí) 

9. Ostatní – prezentace společnosti ENSYTRA s.r.o. 
 

 

Usnesení: 
 

11/06/07/01 
VH schvaluje I. rozpočtovou změnu 2011 dle předloženého návrhu. 

 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

23 23 0 0 

Příloha č. 1 I. rozpočtová změna 2011 
  

11/06/07/02 
VH schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010 a Závěrečný účet 

Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku hospodaření Svazku za rok 
2010 bez výhrad. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

Příloha č. 2 Závěrečný účet Svazku za rok 2010 
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11/06/07/03 

VH bere na vědomí informace o podpořených žádostech o příspěvek na realizaci kulturních 
a sportovních akcí. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

 
 

11/06/07/04 
VH bere na vědomí informace o Dni mikroregionu Zábřežsko, který se konal 28.5.2011 ve Štítech. 

 

hlasování 
přítomno 

pro proti zdrželo se 
hlasování 

23 23 0 0 

 
Pozn. Bylo dohodnuto, že v dalších letech se Den mikroregionu bude konat v: 

2012  Postřelmov 

2013  Dubicko 
2014  Zábřeh (Hrabová) 

 
 

Návrh projektů do POV 2012 

Starosty byly do Programu obnovy venkova 2012 navrženy tyto projektové náměty: 

 pořízení podia a parketu 

 pořízení velkého hliníkového stanu a pivních setů 

Pořízený majetek by byl uskladněn v některé ze členských obcí Svazku. Tato obec by zajišťovala také 

údržbu a půjčování tohoto majetku. 

 

Územní plánování – Ing. arch. Václav Doležal 

Ing. arch. Václav Doležal předal přítomným zástupcům obcí informace týkající se územních plánů obcí ve 

vztahu k novému Stavebnímu zákonu (zákon č. 183/2006 Sb.). Tyto informace jsou přílohou č. 3 tohoto 

zápisu. 
 

Kontakt: 
Ing. arch. Václav Doležal 

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 

tel.:  583 468 234 

mob.: 736 674 397 
e-mail: vaclav.dolezal@muzabreh.cz 

 

Technologické centrum a elektronické spisové služby - Mgr. Jana Kašíková 

Vedoucí odboru informatiky Mgr. Jana Kašíková informovala přítomné o průběhu projektu „Technologické 

centrum a elektronické spisové služby ORP Zábřeh“. Město Zábřeh podalo v loňském roce žádost 
o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích v rámci výzvy č. 06. Do tohoto 

projektu se mohly zapojit i obce ve správním obvodu a získat dotaci na licenci elektronické spisové služby 
a využívat negarantované úložiště neuzavřených a nevyřízených spisů v technologickém centru, které se 

vybuduje v budově MěÚ Zábřeh. Celkem se zapojilo 12 obcí (Bohuslavice, Dubicko, Horní Studénky, 

Hrabová, Hynčina, Kamenná, Kosov, Lukavice. Nemile, Rájec, Štíty, Zborov). V současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatele celého projektu a obce budou na základě výsledků VŘ včas informovány 

o podrobném harmonogramu implementace, školení a dalších souvisejících činnostech. Předpokládaný 
termín ukončení celého projektu je 28.2.2012. 

 
  

mailto:vaclav.dolezal@muzabreh.cz
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Kontakt: 

Mgr. Jana Kašíková 

vedoucí Odboru informatiky MěÚ Zábřeh 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 

tel.:  583 468 208 
mob.: 603 522 911 

e-mail: jana.kasikova@muzabreh.cz 

 
Krizové řízení a seznámení s protipovodňovou komisí ORP Zábřeh - Ing. Rostislav Kamenec 

Ing. Rostislav Kamenec nejprve předal přítomným informace Ing. Přidala týkající se krizového řízení:  
 Prohlédnout CD ze školení HZS s názvem „Vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na 

mimořádné události a krizové situace a jejich řešení“. Mají k dispozici všichni starostové.  

 Webové stránky www.hzsol.cz -  v pravé liště jsou informace pro obec a SDH. 

 
Ing. Kamenec se dále podrobně zabýval tématem povodní v souvislosti se zákonem č. 254/2001 Sb., 

o vodách. Svou prezentaci elektronicky zaslal všem starostům členských obcí mikroregionu Zábřežsko 

bezprostředně po jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko. Přítomné také seznámil s Povodňovou 
komisí obce s rozšířenou působností Zábřeh. 

 
Kontakt: 

Ing. Rostislav Kamenec 

referent oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh 

tel.:  583 468 240 
mob.: 732 349 216 

e-mail: rostislav.kamenec@muzabreh.cz 
 

 

Prezentace společnosti ENSYTRA s.r.o. – Ing. Ondřej Grohar 

ENSYTRA s.r.o. je nezávislá poradenská společnost reagující na aktuální potřeby orientace klientů 

v oblastech obchodu s elektrickou energií a dodávek zemního plynu. Ing. Ondřej Grohar přítomným 
prezentoval nabídku na zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu. Cílem 

nabízených služeb je zoptimalizovat náklady spojené se zajištěním dodávky elektrické energie a zemního 

plynu pro všechna odběrná místa obcí.  

Ing. Grohar zašle tajemnici Svazku vzor tabulky pro zapsání spotřeby odběrných míst elektrické energie a 

zemního plynu. Tajemnice rozešle tuto tabulku obcím. Která z obcí bude mít zájem o provedení auditu 
společností ENSYTRA s.r.o. případně o její další služby zašle vyplněnou tabulku zpět tajemnici. 

Příloha č. 4 nabídka společnosti ENSYTRA s.r.o. 
 

Kontakt: 

ENSYTRA s.r.o. 
Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti 

Třeština 140, 789 73 Úsov 
mob.: 606 777 960 

e-mail: grohar@ensytra.cz 

 

Dne 09.06.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  v. r.  

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko     

mailto:jana.kasikova@muzabreh.cz
http://www.hzsol.cz/
mailto:rostislav.kamenec@muzabreh.cz
mailto:grohar@ensytra.cz


Příloha č. 1

I. Rozpočtová změna  2011

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO 48428311

Příjmy

rozpočet 

2011

rozpočtová 

změna č.I

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.03.2011

členské příspěvky - základní: 5,-Kč 178 000 0 178 000 165 495

příjmy z finančních operací 1 000 0 1 000 434

Příjmy celkem 179 000 0 179 000 165 929

Výdaje

rozpočet 

2011

rozpočtová 

změna č.I

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.03.2011

aktualizace strategických dokumentů 5 000 0 5 000 0

Den mikroregionu - služby 100 000 -100 000 0 0

cyklodoprava MiZ 10 000 0 10 000 0

ostatní služby 48 000 0 48 000 0

služby peněžních ústavů 5 000 0 5 000 1 479

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 0 200 000 200 000 100 000

služby web MiZ 4 000 0 4 000 0

pohoštění - jednání Svazku 7 000 0 7 000 300

ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 420 000 -100 000 320 000 0

Výdaje celkem 599 000 0 599 000 101 779

Příjmy - Výdaje -420 000

Financování 420 000



Příloha č. 1

Návaznost na položky

Příjmy oddíl/par. položka ORG

upravený 

rozpočet

členské příspěvky zákl. 4121 178 000

příjmy z finančních operací 6310 2141 1 000

Příjmy celkem 179 000

Výdaje oddíl/par. položka ORG

upravený 

rozpočet

aktualizace strategických dokumentů 3636 5166 5 000

Den mikroregionu Zábřežsko-služby 3636 5169 10200 0

cyklodoprava 3636 5169 10300 10 000

ostatní služby 3636 5169 10400 48 000

služby peněžních ústavů 6310 5163 5 000

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 3636 5329 200 000

služby web MiZ 3636 5169 10500 4 000

pohoštění - jednání Svazku 3636 5175 7 000

ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 3636 5901 320 000

Výdaje celkem 599 000

V Zábřeze dne  

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Zpracovala : Jana Vepřková, účetní Svazku



Příloha č. 2

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010  

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO : 48428311

Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

bylo postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích  a se zákonem

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s  navrženým rozpočtem.

K  rozpočtovým změnám docházelo zejména z důvodu  poskytnutí neinvestičních

transferů veřejným rozpočtům územní úrovně.K drobným úpravám docházelo v rámci 

jednotlivých položek dle vývoje potřeb.

Rozpočet na rok 2010 byl schválen valnou hromadou dne  08.12.2009,

č. usnesení : 09/12/08/03

příjmy 178 000,00 Kč

výdaje 326 000,00 Kč

financování 148 000,00 Kč zůstatky min. let

I. rozpočtová změna roku 2010 byla schválena valnou hromadou dne 16.3.2010,

č. usnesení : 10/03/16/06 

příjmy 0,00 Kč

přesun v oblasti výdajů položka částka

rozvoj turistiky 5169 -30 000,00 Kč

Den Mikroregionu-služby 5169 -100 000,00 Kč

ostatní služby 5169 -1 000,00 Kč

neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 5329 130 000,00 Kč

pohoštění - jednání Svazku 5175 1 000,00 Kč

výdaje - celkem 0,00 Kč

II. rozpočtová změna roku 2010 byla schválena Radou Svazku dne 07.09.2010

č. usnesení 07/09/05  

položka částka

příjmy 2141 1 800,00 Kč

přesun v oblasti výdajů

rozvoj turistiky 5169 -7 000,00 Kč

ostatní služby 5169 7 000,00 Kč

výdaje celkem 0,00 Kč



Příloha č. 2

III. rozpočtová změna roku 2010 byla schválena valnou hromadou dne 16.12.2010

č. usnesení : 10/12/16/06

položka částka

příjmy 4121 1 800,00 Kč

přesun v oblasti výdajů

aktualizace strategických dokumentů 5166 -10 000,00 Kč

rozvoj turistiky 5169 -8 000,00 Kč

cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko 5169 -15 000,00 Kč

ostatní služby 5169 -5 000,00 Kč

pohoštění - jednání Svazku 5175 -6 000,00 Kč

služby peněžních ústavů 5163 500,00 Kč

výdaje celkem -43 500,00 Kč

Údaje o plnění rozpočtu  příjmů a výdajů za rok 2010 v Kč

Příjmy
schválený 

rozpočet 

rozpočtová 

opatření

upravený 

rozpočet

plnění k 

31.12.2010

členské příspěvky 178 000 1 800 179 800 178 250,00

příjmy z úroků 0 1 800 1 800 1 661,64

Příjmy celkem 178 000 3 600 181 600 179 911,64

Výdaje
schválený 

rozpočet

rozpočtová 

opatření

upravený 

rozpočet

plnění k 

31.12.2010

aktualizace strategických dokumentů 10 000 -10 000 0 0

rozvoj turistiky 180 000 -45 000 135 000 132 800,00

Den Mikroregionu - služby 100 000 -100 000 0 0

cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko 15 000 -15 000 0 0

ostatní služby 10 000 1 000 11 000 10 702,00

služby peněžních ústavů 5 000 500 5 500 5 484,00

pohoštění - jednání Svazku 6 000 -5 000 1 000 618,00

neinvestiční  transfer VR územní úrovně 0 130 000 130 000 130 000,00

Výdaje celkem 326 000 -43 500 282 500 279 604,00

Financování 100 900



Příloha č. 2

Návaznost na položky v Kč

Příjmy - akce oddíl/par položka

upravený 

rozpočet

plnění k 

31.12.2010

neinvestiční transfer od obcí 4121 179 800 178 250,00

příjmy z úroků 6310 2141 1 800 1 661,64

Příjmy celkem 181 600 179911,64

Výdaje - akce oddíl/par položka

upravený 

rozpočet

plnění k 

31.12.2010

aktualizace strategických dokumentů 3636 5166 0 0

rozvoj turistiky 3636 5169 135 000 132 800,00

Den Mikroregionu - služby 3636 5169 0 0

cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko 3636 5169 0 0

ostatní služby 3636 5169 11 000 10 702,00

služby peněžních ústavů 6310 5163 5 500 5 484,00

pohoštění - jednání Svazku 3636 5175 1 000 618,00

neinvestiční  transfer VR územní úrovně 3636 5329 130 000 130 000,00

Výdaje celkem 282 500 279604,00

Stavy a obraty na bankovním účtu

Účet - název
počáteční stav 

k 1.1.2010 příjmy výdaje

zůstatek k 

31.12.2010

231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 526 019,10 179 911,64 279 604,00 426 326,74

Hospodaření s majetkem

účet - název

stav k 

1.1.2010

zůstatek k 

31.12.2010

019- Ostatní dlouhodobý nehmotný maj. 713 600,00 713 600,00

028- Drobný douhodobý hmotný majetek 31 900,00 31 900,00

902 - Drobný hmotný majetek 1650,00 1 650,00

MAJETEK SVAZKU CELKEM 747150,00 747 150,00

Vykazovaný dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen v rámci Programu obnovy venkova 2005 a dále 

v rámci operačního programu ISPROFIN.Jedná se o projekt  Územně energetická koncepce mikroregionu

Zábřežsko a projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Zábřežsko.

Na účtech drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku je dále evidován 

videoprojektor a putovní pohár.

Přehled o dotacích

V roce 2010 nebyly Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko poskytnuty žádné dotace.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

za rok  2010.

Dne 17.05.2011 byl na základě zákona č.  420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 

územních  samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

proveden kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje

přezkum hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a, zákona).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku  za rok 2010 je přílohou

k závěrečnému účtu.

Návrh na usnesení :

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

za rok 2010 a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2010

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2010 bez výhrad.

Dne 17.05.2011 zpracovala: Jana Vepřková

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko





 

           Příloha č. 4 

 

 
 

 

 

 

Nabídka 

 

Zpracování auditu spotřeby odběrných míst elektrické 

energie a zemního plynu 

 

Organizace veřejné zakázky na dodavatele elektrické 

energie a zemního plynu 

 

 
 
 

 
Zpracováno pro 

 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENSYTRA s.r.o.                                                                                                                      tel: +420 606 777 960 

Třeština 140, p. Úsov, 789 73                                                                                            mail: grohar@ensytra.cz 

IČ: 285 821 36                                                                                                                                 www.ensytra.cz 

DIČ: CZ28582136                                                       2 

 
Identifikační údaje společnosti: 
 
Název:    ENSYTRA s.r.o. 
Sídlo:    Třeština 140, p. Úsov 789 73 
IČ:    28582136 
DIČ:    CZ28582136 
Kontaktní osoba:   Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti 
Tel:    +420 606 777 960 
e-mail:    grohar@ensytra.cz 
www:    www.ensytra.cz 

 

 

Vážení,  

dovolujeme si Vám předložit nabídku na zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického 

obchodu pro Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko. 

Cílem našich služeb je zoptimalizovat náklady spojené se zajištěním dodávky elektrické energie a 

zemního plynu pro všechna Vaše odběrná místa. 

Nabídka se vztahuje také na organizaci veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie a zemního 

plynu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Představení naší společnosti: 

 ENSYTRA s.r.o. je nezávislou poradenskou společností, nejsme dodavatelé energií. 

 Jsme specialisté na veřejné zakázky v oblasti dodávek energií. 

 Jsme odborníci na energetickou legislativu, sledujeme vývoj na energetických trzích. 

 Našimi klienty je již řada měst z celé České republiky, referenční listinu se seznamem 

nejvýznamnějších zakázek přikládáme. 

 

Zajišťované služby: 

 Poradenství při optimalizaci nákladů na energie pro města a obce, jejich příspěvkové 

organizace a společnosti vlastněné městem či obcemi. 

 Pomoc při výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a zemního plynu. 

 Organizaci a kompletní administraci veřejných zakázek, včetně tvorby zadávací 

dokumentace, vše v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 Kompletní organizace procesu změny dodavatele. 

 

http://www.ensytra.cz/


 
 

ENSYTRA s.r.o.                                                                                                                      tel: +420 606 777 960 

Třeština 140, p. Úsov, 789 73                                                                                            mail: grohar@ensytra.cz 

IČ: 285 821 36                                                                                                                                 www.ensytra.cz 
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Přínos pro klienta: 

 Výrazné úspory v nákladech za energie. 

 Jednoduchá správa smluvních vztahů – jedna smlouva na všechna odběrná místa jedné 

obce či organizace. 

 Při zadávání veřejných zakázek garantujeme postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

 Dbáme na vyváženost smluv klienta s možností zapracování individuálních požadavků 

klientů do smlouvy s dodavatelem energií. 

 Odpovídáme za všechna případná rizika při nákupu energií. 

 

 

Forma a fáze poradenských služeb: 

 

a) Vypracování auditu spotřeby odběrných míst elektrické energie a zemního plynu v následující 

struktuře: 

 Analýza nákladů na elektrickou energii a zemní plyn (regulované a neregulované složky).  

 Návrh nákupního modelu elektrické energie a zemního plynu pro odběrovou křivku 

(doporučení sazeb a způsobu vyhodnocování). 

 Zpracování grafů v rámci jednotlivých členů svazku: roční spotřeba celkem, počet 

odběrných míst, platby za neregulované a regulované platby dodávky elektrické energie a 

zemního plynu, průměrné ceny za neregulované a regulované platby dodávky elektrické 

energie a zemního plynu. 

 Analýza stávajících smluvních podmínek odběru elektrické energie a zemního plynu, 

návrh možného termínu a způsobu případného ukončení odběru od současných 

dodavatelů. 

 Návrh na optimalizaci jistících prvků jednotlivých odběrných míst elektrické energie 

sjednaných kapacit zemního plynu.  

 Předání veškerých získaných dat ve formátu společné tabulky Microsoft Office Excel.  

 Vypracování závěrečné zprávy s doporučením dalšího postupu. 

 Výstupy auditu jsou výchozími údaji pro tvorbu zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
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Termín zpracování: 

Do pěti týdnů od předání všech faktur a kopií smluv za poslední zúčtovací období, termín předání se 

dá upřesnit na základě dohody se zadavatelem (nabízíme např. dílčí plnění po odevzdání jednotlivých 

částí faktur a podobně).  

 

b) Organizace veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie a zemního plynu dle zákona 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 Návrh obchodní strategie nákupu elektrické energie – doporučení jednotlivých dodavatelů a 
parametrů nastavení smluvních podmínek.  

 Příprava a provedení otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na dodavatele 
elektrické energie a zemního plynu, na základě smlouvy o společném postupu pro všechna 
odběrná místa jednotlivých zadavatelů 

 . Vyhodnocení nabídek bude provedeno formou elektronické aukce. 

 
Bude se jednat zejména o tyto činnosti: 
 
I. etapa: Činnosti spojené s přípravou textu oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho 
zveřejnění: 
 zpracování aktuálního časového harmonogramu o průběhu otevřeného zadávacího řízení, 
 vyplnění formuláře oznámení o zakázce pro uveřejnění v informačních systémech dle 

zákona (IZVZ, TED) 
 zpracování návrhu kompletní zadávací dokumentace v souladu s § 44 zákona a konzultace 

se zadavatelem, 
 zpracování unifikovaných smluv na dodávku elektrické energie, určených k podpisu 

vítězného uchazeče, 
 zpracování návrhu požadavků na prokázání kvalifikace a jejich konzultace se zadavatelem, 
 zpracování návrhu dílčích hodnotících kritérií a jejich konzultace se zadavatelem (v případě 

zvolení ekonomické výhodnosti nabídky jako základního hodnotícího kritéria), 
 
II. etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek:  
 předávání zadávací dokumentace dodavatelům, včetně zajištění předávacích protokolů, 
 zpracování příp. dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě žádostí 

dodavatelů, 
 zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám všem dodavatelům, 

kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta,  

 zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek, 
 zajištění pozvání členů hodnotící komise (náhradníků) v zákonné lhůtě na předběžné 

hodnocení nabídek (hodnotící komise provede též posouzení kvalifikace). 
 
III. etapa: Činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty: 
 organizační zajištění zasedání hodnotící komise,  
 rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, 
 vyhotovení příp. žádosti o písemné vysvětlení nabídky,  
 provedení odborného posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů z hlediska 
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požadavků stanovených zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
 zajištění případného oznámení o vyloučení uchazečům, kteří budou v rámci předběžného 

posouzení vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení 
 

 vyhotovení příp. žádostí o objasnění předložených informací či dokladů předložených 
k prokázání kvalifikace, 

 zpracování dokladů o průběhu jednání hodnotící komise - písemné prohlášení o 
nepodjatosti členů hodnotící komise, protokoly o jednání hodnotící komise, podklady pro 
hodnocení nabídek  

 zpracování protokolu o předběžném posouzení nabídek, 
 organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek formou elektronické aukce 
 vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
IV. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení: 
 vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, 
 zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, spolupráce při uzavírání smluv 

s vybraným dodavatelem, kontrola návrhu smlouvy se zadávacími podmínkami, 
 příprava a odeslání případného oznámení o uzavření smlouvy uchazečům dle § 82 odst. 5 

zákona, 
 zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení pro uveřejnění v informačních 

systémech (ISVZ, TED) v souladu se zákonem, 
 zpracování písemné zprávy zadavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky, 
 zpracování písemné evidence všech úkonů v souladu s § 148 odst. 3 zákona 
 v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování oznámení o zrušení zadávacího 

řízení a zajištění doručení oznámení o zrušení zadávacího řízení v zákonné lhůtě všem 
známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu, 

 případné zpracování písemného návrhu rozhodnutí o námitce stěžovatelů a organizace 
zajištění všech úkonů zadavatele v souladu s § 111 zákona ,  

 v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zpracování 
návrhu vyjádření zadavatele k podanému návrhu,  

 
V. etapa: Činnosti spojené se změnou dodavatele a kontrolou smluv: 

 Popis postupu a potřebných formalit případného přechodu k jinému dodavateli. 

 Ukončení smluvního vztahu se současným obchodníkem. 

 Kontrola správnosti a kompletnosti všech náležitostí nového obchodního vztahu. 

 Kontrola optimálního nastavení distribučních nákladů. 

 

VI. etapa: Činnosti spojené se sumarizací dokumentace: 
 sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení 

zadavateli. 

 

Varianty cenové nabídky: 

 

a) 29% z úspory finančních nákladů v porovnání průměru nabídky stávajícího dodavatele a další 

nejhorší nabídky v zadávacím kole, vs. nabídka vítěze veřejné zakázky. 

Cena auditu je zahrnuta v ceně organizace veřejných zakázek 

 

b) 25% z úspory finančních nákladů v porovnání průměru nabídky stávajícího dodavatele a další 
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nejhorší nabídky v zadávacím kole, vs. nabídka vítěze veřejné zakázky. 

Cena auditu je 350 Kč za odběrné místo. 

 

 

 

K veškerým cenám je účtováno DPH dle platné právní úpravy, splatnost faktur je 15 dnů od data jejich 

doručení mandantovi. 

 

c) Nabídka užívání aplikace EnergyBroker (www.energybroker.cz) 

 Slouží k plánování a kontrole nákladů za dodávku elektrické energie a zemního plynu. 

 V rámci zpracování auditu spotřeby elektrické energie Vám zadáme do této aplikace 
všechna potřebná data. 

 Pomocí tohoto nástroje můžete jednoduše sami, nebo za naší asistence zrealizovat 
veřejnou zakázku na dodavatele elektrické energie a zemního plynu se závěrečným 
vyhodnocením nabídek formou elektronické aukce 

 Nabízíme možnost zadávání, editace a predikce všech obchodních a distribučních 
parametrů odběrných míst. 

 Na Vaši žádost jsme schopni přizpůsobit činnost aplikace dle Vašich specifických potřeb. 
 

Cena: 

Jednorázový poplatek za zakoupení přístupových práv do aplikace a školení 33 000 Kč + DPH pro 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko. 

Roční poplatek za správu, aktualizaci a poradenství užívání aplikace 11 000 Kč + DPH 

 

 

 

 
Věřím, že Vás naše nabídka zaujme, jsme připraveni jednat o konkrétních detailech finálního řešení 

našich služeb. 

 

   

S úctou 

                                                                           Třeština, 7.6.2011 

Ing. Ondřej Grohar 

jednatel společnosti          
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