Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice
dne 29.4.2014
Přítomni:

Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Ing. František Kubelka, místostarosta
Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva
Monika Junková, členka zastupitelstva

Omluveni:

Petr Dvořáček, člen zastupitelstva
Anna Dufková, členka zastupitelstva
Věra Svobodová, členka zastupitelstva

Přítomní občané: 4 (viz prezenční listina)
Zapisovatel: Pavla Křížová
Ověřovatelé: Monika Junková
Bc. Jaroslava Růžičková
Program:

1.

Zahájení

2.

Rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby „Radějovice – kanalizace
a ČOV“

3.

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby „Radějovice – kanalizace
a ČOV“

4.

Rozhodnutí o výběru technického dozoru stavby „Radějovice –
kanalizace a ČOV“

5.

Příkazní smlouva na výkon technického
„Radějovice – kanalizace a ČOV“

6.

Schválení účetní závěrky obce za rok 2013

7.

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s EKO-KOM, a.s.

8.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ÚVT Internet
s.r.o. (optické kabely)

9.

Různé, diskuse

10. Závěr
1

dozoru

stavby

Ad 1. Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva v 19:05. Zastupitelstvo
obce se sešlo v počtu 4 osob a bylo usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byly
zvoleny Monika Junková a Bc. Jaroslava Růžičková.
Starostka obce seznámila přítomné s programem zasedání, ze kterého byl stažen
původní bod 9. zveřejněného programu. Nikdo nenavrhl další změny, program
byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 2. a 3. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Radějovice – kanalizace
a ČOV“ – v opakovaném zadávacím řízení podalo nabídku 6 uchazečů.
Rozhodnutím zadavatele byly z další účasti vyloučeny 3 uchazeči, a to z důvodu
neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů nebo požadavků zadavatele
zveřejněných v zadávací dokumentaci. Do 2. kola řízení (elektronická aukce) tak
postoupili jen 3 uchazeči. V elektronické aukci, která se konala 23.4.2014,
podala nejnižší nabídku společnost ZEPRIS, s.r.o., a to s nabídkovou cenou
46.760 tis. Kč bez DPH, jako 2. v pořadí skončila nabídka uchazeče VPK Suchý
s.r.o., s nabídkovou cenou 46.900 tis. Kč bez DPH, jako 3. v pořadí nabídka
uchazeče Výstavba sítí Kolín, a.s., s nabídkovou cenou 48.574 tis. Kč bez DPH.
Navrhuje se rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zadávací
dokumentací, tj. nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
S návrhem souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Všichni přítomní zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 4. a 5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - výkon technického
dozoru stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“. Nabídku podali 3 uchazeči,
z toho byl 1 uchazeč vyloučen z důvodu neprokázání splnění kvalifikačních
předpokladů. Pořadí nabídek po hodnocení: 1. pořadí Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. s nabídkovou cenou 990 tis. Kč bez DPH, 2. pořadí
Garnets Consulting a.s. s nabídkovou cenou 1.250 tis. Kč bez DPH. Navrhuje se
rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zadávací dokumentací,
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tj. nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. S návrhem
souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Všichni přítomní zastupitelé schválili uzavření příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 6. Účetní závěrka obce za rok 2013. Jedná se o novou povinnost, postupy
a zásady jsou vymezeny ve Směrnici č. 1/2014.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva,
že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Radějovice (účetní jednotky) a účetní závěrku schvaluje.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKOKOM, a.s. Společnosti EKO-KOM, a.s. byla MŽP prodloužena autorizace
a došlo ke změnám podmínek, které mají přímý vliv na komunální systém
třídění odpadů. Návrh smlouvy zohledňuje aktuální legislativní rámec, mění
strukturu odměn za zpětný odběr a postupy a procesy s provozem systému
související (zejm. v oblasti výkaznictví).
Všichni přítomní zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s., vč. Dodatku č. 1.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ÚVT Internet s.r.o.
(optické kabely)
Jedná se o smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní
telekomunikační vedení (HDPE chráničky pro optické kabely), centrální
rozvaděč a telekomunikační sloup, které jsou umístěny na pozemcích
ve vlastnictví obce - parc. č. 117/2, 118/82, 296/20, 301/24, 898/1 v k.ú.
Radějovice v zájmovém území společnosti OPTREAL, s.r.o. (lokalita
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„Radějovice – západ“). Právo služebnosti představuje 165 m délkových, je
zřizováno jako úplatné, a to za jednorázovou náhradu ve výši 8.250,- Kč
(50 Kč/bm).
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě byl schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 4 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 9. Různé, diskuse
Informace o zřízení nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad –
křižovatka naproti M. Junkové (zájmové území společnosti OPTREAL, s.r.o.).
Je zde umístěn kontejner na plasty a kontejner na papír s vývozem 1 x týden.
Informace o koncertu v Oleškách konaném v rámci 30. ročníku Podblanického
hudebního festivalu. Koncert se uskuteční v neděli 19.10.2014 od 16:00 hodin.
Za doprovodu elektrických kytar vystoupí zpěvačka paní Irena Budweiserová,
která patří k nejvýraznějším interpretům gospelů v České republice.
Ad 10. Závěr - zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:50 hod.
Zapsala:

Pavla Křížová

Ověřovatelé:

Monika Junková, v.r.
Bc. Jaroslava Růžičková, v.r.

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce Radějovice
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 29.4.2014
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:
I.

rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby
„Radějovice – kanalizace a ČOV“ podle pořadí uchazečů s nejnižší
nabídkovou cenou,

II.

schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
„Radějovice – kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostku obce tuto
smlouvu uzavřít se společností ZEPRIS, s.r.o. po marném uplynutí
lhůt pro podání námitek,

III.

rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na výkon technického
dozoru stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“ podle pořadí
uchazečů s nejnižší nabídkovou cenou,

IV.

schvaluje uzavření příkazní smlouvy na technický dozor stavby
„Radějovice – kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostku obce tuto
smlouvu uzavřít se společností Vodohospodářské inženýrské služby,
a.s. po marném uplynutí lhůt pro podání námitek,

V.

schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013,

VI.

schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s EKO-KOM, a.s., a to vč. Dodatku č. 1, současně pověřuje
starostku obce je uzavřít,

VII. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ÚVT
Internet s.r.o. a pověřuje starostku obce ji uzavřít.

Ing. František Kubelka, v.r.
místostarosta obce

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce
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