Usnesení
7. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 20.8.2015 ve 20:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 7. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Haasová Růžena a Vlčková Blanka;
3. určuje ověřovatele zápisu: Löffelmann Petr a Šimánková Hana;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 6. zasedání ZO ze dne 30.6.2015;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 2/2015;
6. bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.6.2015;
7. projednalo protokol o jednání hodnotící komise a Protokol o jednání hodnotící komise
č.2 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce hráze a
odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“ zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, návrh na vyloučení uchazečů a návrh
uchazeče doporučeného hodnotící komisí;
Ve věci akce „Rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“
a) rozhodlo o vyloučení uchazeče Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01
Třeboň z účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“ zadávané dle § 18 obecné
výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP z důvodu neocenění kompletního
rozsahu díla,
b) rozhodlo o vyloučení uchazeče TRANSMIX BETON s.r.o., Dr. Sedláka 903, 339 01
Klatovy z účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“ zadávané dle § 18 obecné
výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP z důvodu nesplnění kvalifikace,
c) rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče KOŠÁN spol. s r.o., Volenice 10, 387
16 Volenice na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“ zadávané dle § 18 obecné
výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP s nabídkovou cenou
3.448.803,51 Kč bez DPH (4.173.052,25 Kč vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o
dílo;

Komise doporučuje vyloučit tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení:
a) Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň z důvodu, že uchazeč
nepředložil úplný oceněný zadávací výkaz výměr, uchazeč v nabídce předložil nabídkový
rozpočet pouze na část díla na „rekonstrukci hráze“ a neocenil část díla odbahnění. Neocenil
tak kompletní rozsah díla a nesplnil tak požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách,
b) TRANSMIX BETON s.r.o., Dr. Sedláka 903, 339 01 Klatovy z důvodu, že uchazeč při
prokazování splnění kvalifikace doložil nesplnění minimálního rozsahu kvalifikačního
předpokladu požadovaného zadavatelem, tzv. referenční stavby. Nesplnil tak kvalifikační
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách,
Komise dále doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal nejvýhodnější
nabídku a to společností KOŠÁN spol. s r.o., Volenice 10, 387 16 Volenice s nabídkovou
cenou 3.448.803,51 Kč bez DPH (4.173.052,25 Kč vč. DPH). Předpokládaný termín
realizace je od 01.09.2015 do 30.11.2015.
8. schvaluje technický a kontrolní dozor investora na stavbu "Rekonstrukce hráze a
odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice" Ing. Jana Práška, ul. 5. května 670, 342 01
Sušice, za cenu 330 Kč/hodinu a pověřuje starostu obce podpisem příkazní a kontrolní
smlouvy;
9. projednalo protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na výkon archeologického výzkumu formou dohledu stavby
„Rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka Svéradice“ zadávané dle § 18
obecné výjimky ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a návrh
uchazeče doporučeného hodnotící komisí
a
rozhodlo o přijetí nabídky společnosti ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, Plzeň na výkon
archeologického výzkumu formou dohledu stavby „Rekonstrukce hráze a odbahnění
Mlýnského rybníka Svéradice“, zadávané dle § 18 obecné výjimky ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele
a příjemce podpory OPŽP, s nabídkovou cenou 2.700 Kč bez DPH (3.267 Kč vč. DPH) při
předpokládaném rozsahu 10 hodin výkonu, 4 cesty, vypracování nálezové zprávy a
schvaluje příslušnou smlouvu o dílo,
10. schvaluje Smlouvu č. Z_S24_12_8120032347 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie, stavba Svéradice, rybník - NN, s firmou ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupenou vedoucím oddělení Inženýrink Západ panem ing. Marcelem
Herejkem a pověřuje starostu obce podpisem;
11. schvaluje pojistnou smlouvu pro Autopojištění Combi Plus III na vozidlo Avia A30N, SPZ
KT9953 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
zastoupenou pojišťovacím makléřem MIŠÁK EU s.r.o. a pověřuje starostu obce
podpisem;
12. vydává souhlas Výrobně-obchodnímu družstvu Svéradice s užíváním pozemků p.č.
3759 a p.č. 3748 v k.ú. Svéradice v souvislosti čerpáním vody ze tří vrtů pro areál VOD
Svéradice;
13. doplňuje usnesení č. 8 z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2015 o následující
údaj: zadavatel (Obec Svéradice) souhlasí s vyúčtováním nákladů na dopravu z místa
sídla auditora do Svéradic (OÚ) s tím, že za každý ujetý kilometr se účtuje náhrada ve

výši 10 Kč. Smlouva se uzavírá na období ode dne podpisu této smlouvy do 31.12.2016
a může být ujednáním smluvních stran prodloužena;
14. bere na vědomí žádost současného kronikáře obce p. Miroslava Chaloupky o uvolnění z
této funkce a na základě dnešního hlasování jmenuje novou kronikářku obce, paní
Jindřišku Dolákovou a to s platností od 1.9.2015;
15. schvaluje předložený záměr i realizaci elektrifikace kaple sv. Anny, záměr nočního
osvětlení kostela sv. Bartoloměje a záměr vybudování veřejného osvětlení k domu čp.
156, majitelka paní Ilona Prokopiusová (varianta č.1);
16. schvaluje Dodatek č. 3 k "Nájemní smlouvě na byt" uzavřenou dne 27.11.2014 mezi
Obcí Svéradice a paní Zdeňkou Gajdáčovou, trvalé bydliště Na konečné 206/9, 415 01
Teplice, kterým se prodlužuje nájemní poměr o 3 měsíce a to od 1.9.2015 do 30.11.2015;
17. schvaluje "Nájemní smlouvu a smlouvu o zajištění činnosti lunaparku a zábavních
parků" mezi Obcí Svéradice a p. Josefem Třískou, bytem Volyňská 79, Strakonice III na
pořádání Bartolomějské pouti v r. 2016 a pověřuje starostu obce podpisem;

.....................................................
Václav Dušek - starosta obce, v.r.

