ZÁPIS č. 6/2019
ze Zastupitelstva obce Šaratice
dne 11.06.2019
Přítomní:

Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František, Horáček Jaroslav,
Janíčková Lucie, Kalouda Karel, Konečný Roman, Málek Miroslav, Pitrová Dana, Přerovský
Richard, Rozkopalová Hana, Schuster Milan, Silnica Marek, Šlahora Dalibor
Nepřítomen:
--Zapisovatel :
Blanka Jiráčková
Ověřovatel zápisu: Janíčková Lucie, Pitrová Dana
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ , Šaratice v 19.00 hod

1

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů

Starosta obce pan Karel Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno všech
15 členů ZO, ZO je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena p. Blanka Jiráčková, ověřovateli zápisu
paní Lucie Janíčková a paní Dana Pitrová. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace z průběhu a ukončení dvoukolového výběrového řízení na dodavatele stavby
„Přístavba ZŠ Šaratice vč. výtahu a ostatního příslušenství“
3. Schválení výsledku tohoto výběrového řízení a souhlas s uzavřením smlouvy s vítězem.
4. Různé, úkoly, závěr
Usnesení 1 :
ZO Šaratice schvaluje program zasedání, zapisovatelkou je p. Blanka Jiráčková, ověřovateli
zápisu p. Lucie Janíčková a p. Dana Pitrová.
Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
2 Informace z průběhu a ukončení dvoukolového výběrového řízení na dodavatele stavby
„Přístavba ZŠ Šaratice vč. výtahu a ostatního příslušenství“
Celkem 7 firem projevilo zájem o toto výběrové řízení a vyžádalo si zadávací dokumentaci. Do 2.
kola výběrového řízení po splnění všech podmínek postoupilo 5 firem, které byly vyzvány k
dodání cenových nabídek realizace přístavby. Cenovou nabídky zaslali 4 firmy, pátá se omluvila.
Starosta informuje členy ZO, že dnes odpoledne proběhlo druhé kolo výběrového řízení na
dodavatele „Přístavby ZŠ“ – 4 firmy tedy dodaly cenové nabídky (cenová nabídky od každého
účastníka má cca 200 stran). Členy výběrové komise byli: Karel Kalouda, Josef Drabálek,
Dalibor Šlahora, Ing. Janka Pavlíková, Mgr. Lenka Popeláková. Ve 2. kole výb. řízení byla
hlavním kritériem cena.
Cenová nabídka jednotlivých firem byla:
1/ Prostavby a.s., Otnice
17 386 012,93,- Kč bez DPH
2/ Auböck s.r.o., Boršov na Vltavou: 17 553 944,- Kč bez DPH
3/ SKR stav, s.r.o., Brno:
17 844 476,- Kč bez DPH
4/ STAEG Stavby, s.r.o. Vyškov :
17 898 009,83,- Kč bez DPH
Hodnotící komise vybrala jako dodavatele stavby pro přístavbu ZŠ firmu Prostavby a.s s cenou
17 386 012,93,- Kč bez DPH. S DPH vyjde zakázka na cca 21 000 000,- Kč. Dotace na přístavbu
školy by měla činit asi 14 000 000,- Kč, 7 000 000,- Kč bude obec investovat z vlastních zdrojů.
Usnesení 2:
ZO bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na přístavbu ZŠ - byla
vybrána firma Prostavby a.s. Otnice.
Hlasování : nehlasováno, vzato na vědomí

3 Schválení výsledku tohoto výběrového řízení a souhlas s uzavřením smlouvy s vítězem
V návaznosti na projednaný bod č. 2 a v souladu s pravidly výběrového řízení starosta obce
předává všem členům zastupitelstva obce Šaratice k podpisu jednotlivě prohlášení o střetu zájmů
– že žádný z nich není v žádném majetkovém či pracovním vztahu k firmě Prostavby a.s. .
Usnesení 3a:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na přístavbu budovy ZŠ Šaratice, vybranou
firmou jsou Prostavby, a.s.
Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
Usnesení 3b:
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy na přístavbu budovy ZŠ Šaratice s vítěznou firmou
Prostavby a.s. (znění smlouvy bylo součástí schválené zadávací dokumentace) .
Hlasování : 15 – 0 – 0, schváleno
4 Různé, úkoly, závěr:
- Dle požadavku zastupitelů starosta přislíbil zaslat všem na e-mail nabídku vítězné firmy
Prostavby a.s. na přístavbu školy.
- Členka ZO p. Hana Rozkopalová upozornila, že na dětském hřišti u sportovního areálu
během dnešního dopoledne zaregistrovala poškození u instalovaného posezení – starosta
obce přislíbil opravu.
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 6/2019 vyčerpán, starosta poděkoval všem
za účast a jednání ukončil ve 20:25 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )

Zapsáno : 17.06.2019, zápis má 2 strany
Zapsala : Blanka Jiráčková

…………………………………

Ověřil:

Lucie Janíčková

…………………………………

Dana Pitrová

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

…………………………………

