
From: RNDr. Marcela Pospíšilíková
To:

Subject: Re: VŘ na dodavatele DA
Date: 20. března 2020 18:05:54

Vážení zastupitelé,

dle mého názoru nemá pro mne smysl pokračovat v dalším dialogu s panem zastupitelem
Žůrkem, neboť bych se stále opakovala. Zatím vyjádřili svůj názor pouze tři zastupitelé a
byla bych ráda, kdybych měla k dispozici i názor zbytku zastupitelstva Děkuji. 

Pěkný večer   S pozdravem

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
Starostka obce Kostelec u Holešova 
Tel: +420 573 385 129 
Mobil: +420 724 184 620

Dne 20.3.2020 v 17:49 Petr Zurek napsal(a):

Dobré odpoledne,
 
já sleduji cíl, aby obec jednala v souladu se zákony a neměla do budoucna problémy.
Jaký cíl sleduje paní Pospíšilíková netuším. Doufám, že dodržování zákonů obcí její
cíl obsahuje. Doufám, že její hlavní cíl není být mezi prvními, kdo bude mít DA pro
JSDH, jak ve svém e-mailu píše.
 
Obávám se, že se paní Pospíšilíková zaplétá do vlastních sítí.
1. Tvrdí, že zastupitelstvo se nemůže sejít a cituje z Pokynu MV ČR (Přestože
krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje
možnost svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak
může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela
nevyhnutelné.) Možná oba jinak chápeme psaný text, ale já v Pokynu MV zákaz
jednání zastupitelstva nevidím. Naopak je tam uvedeno, že krizové opatření
nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce.
2. Pokud se nemůže konat zasedání zastupitelstva obce, tak proč se může konat
jednání rady obce? 15 lidí se nemůže sejít z důvodů krizového opatření a 5 lidí se
sejít může?
3. Konzultace s právníky nejsou vyhozené peníze, protože nás konzultace nic nebude
stát. Máme smlouvu s DAS o pojištění právní ochrany. Za roční poplatek 16,5 tis. Kč
máme zdarma 5 právních konzultací. Takže se můžeme zdarma optat.
4. Proč si neověříte u paní Ivany Grecové na GŘ HZS, že můžeme posunout termín
realizace? Přeci by to nebyl takový problém, aby jsme výběrko o pár týdnů posunuli a
udělali ho správným způsobem.
 
Pěkný zbytek dne
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova
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From: RNDr. Marcela Pospíšilíková [mailto:obeckuh@volny.cz] 
Sent: Friday, March 20, 2020 4:34 PM
To: petr.zurek@bigoriginal.cz; 

Subject: Re: VŘ na dodavatele DA
 

Dobrý den,

bohužel já a pan zastupitel Žůrek mluvíme každý jinou řečí a sledujeme jiné
cíle. Moje snaha o řešení situace v žádném případě není snahou něco zneužít.
Nevím proč bych to dělala. Je pouze snahou zúročit práci a peníze, které nás
stála příprava žádosti o dotace, tak, abychom byli mezi prvními, kdo bude mít
nový DA pro JSDH, o který žádali už před několika lety. Nemluvím o
"havarijním stavu", i když bych vlastně mohla, neboť stav našich hasičských
vozidel havarijní je, ale o mimořádné situaci a tou zcela jistě doba, kdy se
nemůže scházet zastupitelstvo a řešit potřebné záležitosti je. Podle informace,
kterou jsem obdržela, je termín pro dodávky podvozků pro přestavbu 6 - 7
měsíců. K tomu je nutné ještě připočítat dobu potřebnou na přestavbu
podvozku, to už jsme někde na konci roku, tedy pokud nebude výroba
podvozků dočasně zastavena. Informace, že podmínkou pro získání dotace je
realizace výběrového řízení, kterou pan zastupitel Žůrek získal u
poskytovatele dotace, je mi samozřejmě známá a proto jsem učinila vzápětí
po obdržení registrace kroky pro objednání vypracování zadávací
dokumentace, tak aby mohlo být co nejdříve zahájeno VŘ. Zkušený
administrátor, kterému je organizace VŘ svěřena zcela jistě bude postupovat
dle zákona, neboť žádná obec, pro kterou VŘ dosud dělal, nemusela dotaci
vracet. Necítím proto potřebu tuto záležitost konzultovat s právníky, byly by
to vyhozené peníze a s auditorem už vůbec ne. Je čistě na nás, na
zastupitelstvu obce, jak se k dané věci za současné situace postavíme.

Pěkný den.   S pozdravem

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
Starostka obce Kostelec u Holešova 
Tel: +420 573 385 129 
Mobil: +420 724 184 620

Dne 20.3.2020 v 12:44 Petr Zurek napsal(a):
Dobrý den všem,
 
odpověď paní Pospíšilíkové mne nejen neuspokojila, ale potvrdila moje
podezření, že se snaží zneužít vládou vyhlášeného nouzového stavu
pro obejití zákona o veřejných zakázkách a na něj navazující naší
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 
1. Paní pospíšilíková sama potvrdila výklad mimořádné události když
jako příklad uvedla použití tohoto postupu při havarijní situaci s
plynovým kotlem v Domově seniorů. Tedy vznikne havarijní situace v
obci a pro odstranění havarijní situace mohu použít vyjímku ze
směrnice. Nikoliv že využiji vládou vyhlášený nouzový stav pro vyjímky
z výběrových řízení, které s tímto nouzovým stavem nemají nic
společného. Kde máme prosím příčinnou souvislost mezi havarijním
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stavem (komunikovaným 19.3.2020) a nákupem DA pro JSDH co by
mělo tento havarijní stav vyřešit? Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020.
První specifikace DA byly vyhotoveny 17.1.2020. DA má být dodáno do
31.12.2020. Já tam žádnou příčinnou souvislost nevidím.
2. Termín odevzdání finančních dokladů je 15.2.2021. Přijde mi to dost
času na realizaci výběrka i dodávky. To, že paní Pospíšilíková chce
dodat DA do 31.12.2020, tedy o 1,5 měsíce dříve, je jen její požadavek.
Myslím si že zbytečný.
3. Proč se paní Pospíšilíková neoptala u poskytovatele dotace, jak
situaci řešit jsem nepochopil. Mně to trvalo cca 5 minut, abych
informace zjistil. Do Googlu jsem zadal dotaz "dotace na pořízení DA
pro hasiče", vybral jsem stránku HZS CR a tam jsou veškeré informace.
O pozici č. 11 naší obce na aktuální výzvě, o kontaktních osobách. Ze
seznamu jsem si našel paní Ivanu Grecovou na GŘ HZS (tel 950 819
899 e-mail ivana.grecova@grh.izscr.cz) a zavolal jsem jí. Popsal naší
problematiku a ona mi potvrdila: A. výběrové řízení je bezpodmínečně
třeba udělat dle zákona či naší směrnice, protože to je důvodem vracení
dotace. B. pokud víme že nedokážeme splnit předepsaný termín,
můžeme požádat o prodloužení termínu (spolu se zdůvodněním) a oni
nám termín prodlouží - to se celkem běžně děje.
 
Závěrem chci zdůraznit, že nejsem proti nákupu DA pro hasiče.
Naopak. A protože je DA pořizován z veřejných prostředků a dotace,
musíme postupovat podle stanovených pravidel - musíme býti ostražití
především v procesu výběrového řízení. Závazný výklad pravidel nám
dá nejlépe poskytovatel dotace, auditorka, možná i oslovený právník
(ale to bude určitě nezávazný výklad). Informace od administrátora VŘ
určitě nebude právně závazný výklad.
Výjimkou z naší směrnice pro případ mimořádné události chápu
výběrové řízení, které má řešit či odstranit vzniklou mimořádnou událost.
Tak jak je nám to podáváno to vnímám jako obcházení zákona, naší
směrnice a eliminace zastupitelstva z rozhodovacího procesu jemu
svěřených pravomocí.
 
Pěkný den!
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: RNDr. Marcela Pospíšilíková [mailto:obeckuh@volny.cz] 
Sent: Friday, March 20, 2020 8:21 AM
To: petr.zurek@bigoriginal.cz; 

Subject: Re: VŘ na dodavatele DA
 

Dobrý den

můj názor na stanovisko pana zastupitele Žůrka:

ad. 1. Dotaz na poskytovatele dotace zatím nešel, neboť jsem
nejdříve chtěla zjistit, zda se dokážeme rozumně domluvit tak,
abychom nemuseli termín posunovat i kdyby to bylo možné.
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Dělala jsem vše pro to, abychom mohli VŘ vyhlásit co nejdříve
a DA pro JSDH měli ještě letos. Za současné situace, kdy se
zavírají výrobní podniky se totiž může stát, že třeba nebude
dlouhodobě k dispozici vozidlo pro přestavbu.
ad. 2.Mám opačný názor než pan zastupitel Žůrek. Epidemie a
všechny důsledky z toho plynoucí, jako např. nemožnost svolání
zastupitelstva, je mimořádnou událostí i když ji nemáme v
taxativním výčtu ve směrnici, lze ji zahrnout pod ... a pod.  
ad. 3.Zákon určitě neobcházíme, jedná se čistě jen o výklad
Směrnice obce.
ad. 4. VŘ by zcela jistě bylo provedeno v souladu se zákonem a
podmínkami dotace. Administrátor VŘ úspěšně administroval
stejná VŘ již několikrát. Při nejbližším zasedání zastupitelstva by
byl bod s komentářem, kterým by byl vysvětlen zvolený postup
řešení situace, zařazen na program jednání.
ad. 5. Moje aktivita zcela jistě nesměřuje ke korespondenčnímu
hlasování, jehož výsledkem by bylo usnesení a jak správně pan
zastupitel upozorňuje, tak tento postup je nezákonný. Jedná se
pouze o zjištění názoru zastupitelstva na možnost vyřešení dané
situace co nejvíce ve prospěch obce. Již jednou jsme použili
tento postup, když jsme řešili situaci s plynovým kotlem v Domě
seniorů.

Pěkný den.   S pozdravem

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
Starostka obce Kostelec u Holešova 
Tel: +420 573 385 129 
Mobil: +420 724 184 620

Dne 19.3.2020 v 19:55 Petr Zurek napsal(a):
Dobrý večer všem,
 
dovolím si reagovat na zaslaný e-mail.
 
Na úvod zdůrazňuji, že jsem pro pořízení nového DA pro
JSDH Kostelec u Holešova.
 
Navrhovaný postup zprocesování výběrového řízení
považuji za rizikový, že bude napaden při vyúčtování
dotace.
1. Ptali jsme se poskytovatele dotace, zda s ohledem na
vládou vyhlášený nouzový stav nedojde k posunutí
závazných termínů? Když se o 3 měsíce posunuje daňové
přiznání a placení daní, proč by se nemohl posunout
termín finančního vypořádání dotace? Případnou odpověď
o posunutí termínu bychom samozřejmě měli mít písemně.
2. Současný nouzový stav je vyhlášen vládou dle zákona
č. 240/2000 Sb. a na něj navazují vládou vyhlašovaná
krizová opatření. Obávám se, že citovaná formulace naší
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, článek VII odst. 7.1, nepůjde naroubovat na
vládou vyhlášený nouzový stav. Jednak proto, že naše
směrnice hovoří o mimořádné události, a to např. havárii,
živelné pohromě apod., nikoliv o epidemii. Dále také
proto, že by vláda krizovým opatřením musela takový



postup povolit a definovat. S ohledem na riziko napadení
postupu obce při vyúčtování dotace bych vřele
doporučoval získání písemného stanoviska od právníka,
nebo lépe od poskytovatele dotace. To by měl zvládnout
administrátor veřejné zakázky, tak jak to loni udělala firma
ALNIO Group (jednalo se o nejasnost, kam se mají
odevzávat nabídky).
3. Postup podle článku VII odst. 7.1 naší směrnice bych si
dokázal představit, když by obec dělala výběrové řízení na
ochrané prostředky proti koronaviru. Ale nákup DA, o
kterém se bavíme více jak rok a s nouzovým stavem
nemá nic společného? Já osobně bych v tom viděl
účelové obcházení zákona.
4. Jsem přesvědčený, že bychom teď neměli dělat
experimentální kroky s realizací výběrového řízení, které
by se nám mohly časem vymstít. Ověřme informace
(písemně) a udělejme výběrko řádně a v souladu se
zákony a podmínkami dotace. Třeba o pár týdnů později.
5. Vřele doporučuji nepoužívat ani nenavrhovat
korespondenční hlasování. To je opravdu v rozporu se
zákonem 128/2000 Sb. a často to MV ODK jako
odstrašující příklad porušení zákona zmiňuje.
 
Pěkný večer!
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: RNDr. Marcela Pospíšilíková
[mailto:obeckuh@volny.cz] 
Sent: Thursday, March 19, 2020 11:53 AM
To: 

 petr.zurek@bigoriginal.cz;

Subject: VŘ na dodavatele DA
 

Vážení zastupitelé,

žádám vás o vyjádření k následující situaci.
Splnili jsme veškeré podmínky, abychom mohli
vyhlásit VŘ na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky -  pořízení nového DA pro
JSDH Kostelec u Holešova. Administrátor VŘ
připravil ZD, máme vybrány firmy, které oslovíme s
žádostí o podání nabídky, zbývá jen určit členy
výběrové komise. Bohužel v současné době nelze dle
pokynu MV ČR svolat ZZO (citace z Pokynu:
Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3.
2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost
svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo
vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za
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podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a
zcela nevyhnutelné.) Jedinou možností dle mého
názoru, pokud nechceme čekat až se situace v ČR
změní, což nikdo dnes neví, kdy to bude, je uplatnit
článek VII, bod 7.1, kde se připouští, že postup
uvedený ve Směrnici nemusí být dodržen v případě
mimořádných událostí, kterou tato situace dle mého
názoru je. Doporučuji proto náhradní postup,
vzhledem k tomu, že celá zakázka může trvat
několik měsíců (dodání podvozku + přestavba) a
nejpozději do 15.2.2021 musíme poslat finanční
vypořádání celé zakázky. Prosím tedy všechny
zastupitele o zaslání stanoviska, že jsou souhlasí s
navrženým postupem a  připomínky k ZD zakázky,
případně dodavatelům jejichž seznam pošlu v
následujícím mailu. V komisi by dle mého názoru
měl zasedat velitel JSDH (p. Zedek) a další dva
členové ze ZO. Po prokonzultování případných
navržených změn ZD, seznamu firem k obeslání a
složení komise provést  na schválení ZD na schůzi
RO a následně neprodleně zahájit výběrového řízení.

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620




