Usnesení
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích,
konaného dne 24.5.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
121. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan ml.
122. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
123. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
124. Program veřejného zasedání
125. Vyloučení níže uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení na akci „Vřeskovice –
Splašková kanalizace a ČOV“ :
a) Společnost EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924
z důvodu, že nabídková cena 38,867.092,- Kč je vyšší než přepokládaná hodnota
veřejné zakázky, která byla stanovena na 25,000.000,-Kč bez DPH. Nabídka byla
vyřazena v souladu se zadávací dokumentací, kde bylo uvedeno : V případě, že
uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné
zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.
b) Společnost STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň, K Lomu 426, 332 09 Štěnovice, IČO
14706768, nabídková cena 29,490.262,- Kč bez DPH.
c) Společnost SALVITA s.r.o., Jugoslávská 1661/9, 301 56 Plzeň, IČO 62585177,
nabídková cena 29,641.015,- Kč bez DPH.
126. Nejvhodnější nabídku předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na akci
„Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“ – Společnost STAMOZA, spol. s.r.o.,
Vrázova 7,čp 2429, 350 02 Cheb, IČO 45358800, který předložila podle hodnotících
kritérií nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 19,752.651,- Kč bez DPH.
127. Uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby „Vřeskovice – splašková kanalizace a
ČOV s vybraným uchazečem – společnost STAMOZA, spol. s.r.o., Vrázova 7, čp.
2429, 350 02 Cheb, IČO 45358800 v souladu se zadávacími podmínkami a
předloženou nabídkou. Jestliže uchazeč odmítne uzavřít smlouvu na základě výzvy
zadavatele, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý
v pořadí.
128. Uzavření smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem na akci „Modernizace budovy čp. 22“.
129. Uzavření smlouvy o dotaci s SZIF na akci „Vřeskovice - splašková kanalizace a
ČOV“.
130. Smlouvy na opravu a modernizaci budovy čp. 22 (Kampelička) s firmou Josef Míka,
Stropčice 37 – rekonstrukce střechy, cena díla 280.250,- Kč a s firmou Vojtěch
Tarantík, Blatenská 1059/46, Plzeň – rekonstrukce WC, cena díla 145.111,- Kč.

131.
132.
133.
134.
135.
136.

Schválení servisní smlouvy mezi obcí Vřeskovice a firmou ROBUR průmyslové
vytápění Brno.
Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. Č. 1586/l mezi obcí Vřeskovice a ing. Miroslavem Roubem,
Vřeskovice čp. 14.
Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou Klatovy – nebude pro
letošní rok podepsána.
Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 900/19, který zpřístupňuje pozemek p.č.
900/27 mezi obcí Vřeskovice a panem Michalem Štichem.
Rozpočtové opatření č. 1/2012.
Smlouvu o stavebním dozoru s firmou Hajšman a Bartoň.

Pověřuje:
137. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dílo na dodávku stavby
„Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV“ se společností STAMOZA, společnost s
ručením omezeným, Vrázova 7 čp. 2429, 35002 Cheb, IČO 45358800.
138. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem na
akci „Modernizace budovy č.p. 22“.
139. Starostu obce p. Václava Matouška k podpisu smlouvy o dotaci s SZIF na akci
„Vřeskovice – splašková kanalizace a ČOV“.
Bere na vědomí:
140. Zprávu z mezidobí zasedání.
141. Zprávy předsedů komisí a výborů.
142. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vřeskovice – splašková kanalizace a
ČOV“.
Ukládá:
143. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi zajistit odeslání oznámení o vyloučení
uchazečů z účasti na zadávacím řízení.
144. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi zajistit odeslání oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům do
31.května 2012.
145. Starostovi obce p. Václavu Matouškovi poptat možnost zajištění stravy pro seniory u
jiných firem než Městské Charity Klatovy.
146. P. Václavu Bláhovi převést pozemky z orné půdy a zahrady na ostatní plochy
v katastru obce Vřeskovice.

………………………………………
ověřovatelé zápisu

Vřeskovice dne 24.5.2012

……………………………………….
starosta obce

