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Projednání výpovědi smlouvy s firmou FCC a schválení přípravy veřejné zakázky na 

nového poskytovatele služeb svozu odpadu.  
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Odůvodnění: 

Stávající smlouvu uzavřenou dne 14. 1. 2002 společností A.S.A., spol. s.r.o., nyní je název FCC, je 

nutné vypovědět, protože roční částka, kterou obec Bašť zaplatí společnosti FCC činí ročně cca 

3 720 000 Kč bez DPH, s DPH je to 4 279 495 Kč. Smlouva byla uzavíraná v roce 14. 1. 2002 tj. tedy 

skoro před 21 lety. V té době byl počet obyvatel k 1. 1. 2002 - 559 osob. (zdroj ČSÚ). Z logiky věci 

v roce 2002 nedosahovaly roční uhrazené částky za odvoz odpadu takových hodnot, aby bylo nutné je 

soutěžit, takže původní smlouvy nevzešla z veřejné zakázky. K 31. 12. 2021 byl počet obyvatel Baště 

dle ČSU 2 851, což je 5násobek obyvatel z roku 2002. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto vysokou 

roční částku je nutné dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“) mít 

takovou smlouvu uzavřenou na základě vypsané veřejné zakázky dle ZZVZ.  Předpokládaná hodnota 

pro budoucí veřejnou zakázku, ze které vzejde smlouva na dobu neurčitou se stanoví dle § 19 a § 20 

ZZVZ, což v našem případě činí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na částku 14 880 000 Kč 

bez DPH, protože částka za rok se musí u smlouvy na domu neurčitou stanovit jako úhradu za 4 roky. 

Tato hodnota předpokládá soutěžit veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení, což je nepřísnější 

režim zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Již při schvalování výše úhrad za svoz 

odpadu v loňském roce, bylo v rámci diskuse k tomuto bodu občany dotazováno, proč není vysoutěženo 

a my stále schvalujeme předložené kalkulace jako dodatky k původní smlouvě bez jakékoliv cenovému 

vyjednávání s FCC. Bylo tedy přislíbeno bývalým vedením obce, že dojde k přípravě veřejné zakázky. 

K přípravě veřejné zakázky v roce 2021 nedošlo. Nové vedení obce po náhledu do účetnictví do 

proplacených faktur za loňsky a předloňský rok rozhodlo, že takto velké objemy nelze z veřejného 

rozpočtu nadále hradit bez vypsání veřejné zakázky, neboť dochází k porušování ZZVZ a dohodlo se 

tedy, že je nutné vypovědět smlouvu se společností FCC a zadat přípravu veřejné zakázky tak, aby od 

1. 1. 2024 začala poskytovat služby svozu odpadu společnost vzešlá ze zadávacího řízení dle ZZVZ. 

Tento materiál je předkládán na zastupitelstvo, protože tato veřejná zakázka měla být vypsána již dávno 

a rada obce nechce nést odpovědnost za postup v následujícím roce 2023, který ovšem nelze novým 

vedením zhojit, a to vzhledem k tomu, jak dlouho trvá příprava otevřeného nadlimitního řízení a lhůty 

stanovené u otevřeného nadlimitního řízení dle ZZVZ a dále z důvodu toho, že v průběhu roku je velmi 

problematické zajišťovat změnu svozové firmy, protože svozové firmy si plánují kapacity na následující 

rok v předcházejícím roce.  

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Bašť:  

i. Zastupitelstvo obce souhlasí s výpovědí smlouvy se společností FCC, tak aby k 31. 

12. 2023 byla smlouva z roku 2002 ukončena a pověřuje starostku obce 

podepsáním výpovědi.   

ii. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce přípravou a vyhlášením veřejné zakázky 

v otevřeném nadlimitním řízení na poskytovatele služeb svozu odpadu 

s předpokládaným termínem počátku plnění od 1. 1. 2024. 

 


