Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
2.9.2015

Přítomno dle presenční listiny

zastupitelů: :

5

občané: 2
hosté:

Program:
1. Schválení dodavatele pro akci „Rekonstrukce OÚ se vstupními byty“
2. Výběr dodavatele pro opravu propustku na komunikaci p.p.č. 3027

Zasedání zahájil starosta v 15,00 hod. Upozornil, že došlo ke špatné identifikaci parcel u
bodu 2 – v řešení je propustek na p.p.č. 3027, nikoli 3021, jak bylo zveřejněno. Určil
zapisovatelkou Martinu Hekovou a navrhl ověřovatele paní Marii Sládkovou a pana Jiřího
Vondru..
Hlasování: pro 5 proti 0

1. Schválení dodavatele pro akci „Rekonstrukce OÚ se vstupními byty“
Starosta informuje o proběhlé veřejné soutěži na tuto zakázku. Výzva byla zveřejněna na webu
obce a na úřední desce. Nabídkou účasti v soutěži byly osloveny čtyři firmy v regionu. Ve
stanovené lhůtě byly obdrženy obálky s nabídkami od firem Patka, Setter a Šmíd. Komise tvořená
zastupiteli provedla otevření obálek. Následně byla vyloučena firma Patka, pro neúplnost
nabídky. Při kontrole položkových rozpočtů musela být vyloučena i firma Setter pro neúplnost
(chybu) rozpočtu. V souladu s dotačními pravidly a s legislativou zadávání veřejných zakázek je
proto jako dodavatel zakázky „Rekonstrukce OÚ se vstupními byty“ navržena firma Martin
Šmíd, Horka u Staré Paky, za cenu 865.352,- Kč bez DPH. Starosta proto navrhuje uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou.
p. Vondra - O kolik je cena od pana Šmída nižší proti předpokladům?
Starosta . projektantská cena byla 1.180.000,- Kč.
Připomínky občanů
Návrh usnesení
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce OÚ se vstupními byty“
s firmou Martin Šmíd, Horka u Staré Paky za cenu díla 865. 352,- Kč bez DPH.
Hlasování:

pro 5 proti 0

Usnesení č. 1/8/15 bylo schváleno.
2. Výběr dodavatele pro opravu propustku na komunikaci p.p.č. 3027
Starosta informuje o nutnosti provést opravu propustku na potoce v Markvaticích – na
komunikaci p.p.č. 3027 u čp. 213. Projektovou přípravu této akce provedl projektant, ing. Jan
Korda. Práce budou provedeny nejpozději do konce října 2015. V souladu se směrnicí o ZVŘ
provedli starosta s místostarostou poptávkové řízení u tří firem v regionu, které se této činnosti
na vodních tocích věnují. Byly obdrženy nabídky f. LTM Krkonoše, s.r.o. v ceně 161.366,- Kč,
od . Stavební firma Maloch, Kunčice nad Labem, v ceně 205.977,49 Kč a od f. Kampa, Márynka
s.r.o. Jilemnice v ceně 236.490,17 Kč. Na základě výsledné ceny a dobrých referencí na firmu

LTM (podobné zakázky např. pro KRNAP), byla vybrána ke zhotovení této zakázky f. LTM
Krkonoše, s.r.o.
Připomínky občanů

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí provedení opravy propustku na p.p.č. 3027 v Čisté u Horek firmou
LTM Krkonoše s.r.o. za cenu 161.366,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Hlasování:

pro 5 proti 0

Usnesení č. 2/8/15 bylo schváleno.

Jednání ukončeno dne 1.9.2015 v 15:15 hodin.

…………………………
Marie Sládková
ověřovatel zápisu

……………………………..
Jiří Vondra
ověřovatel zápisu

…………………………..
Ladislav Jiřička
starosta

