OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 05/2014
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 26.06.2014

Přítomni:

p.Paták, p.Fousek, ing. Kopáček, pí.Kaislerová, p.Tesař, p.Ivanšík,
pí.Hrošková

Nepřítomni-omluveni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu :
Veřejnost:

Ing.Kopáčková
pí. Hrošková, p.Ivanšík

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla z organizačních důvodů
přesunuta z původního termínu 3.7.; byla zahájena v 19:00h a ukončena v 19:40h.
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č.3/2014
Informace o projednání veřejné zakázky na stavební práce související s veřejnou zakázkou
„Kanalizace a ČOV Dráchov“
Projednání rozhodnutí zadavatele související s veřejnou zakázkou „Kanalizace a ČOV Dráchov“
Projednání a schválení smlouvy s E.ON. o zřízení věcného břemene
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV
Projednání a schválení smlouvy o dílo veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Dráchov“
Různé

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva

Usnesení
08/01/2013
04/01/2014
04/02/2014
04/03/2014
04/04/2014
04/05/2014

Stav
úkol zůstává v jednání (TJ Sokol)
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
 Dopis stavebníka Mgr. Jana Fouska z 15.5.2014 – žádost o vydání „Rozhodnutí“ k napojení –
přístupu k RD na parcele 83; na žádost bylo vydáno starostou obce rozhodnutí ze dne 12.06.
k povolení zřízení sjezdu
 Dopis z MěU Soběslav, odbor výstavby a reg. rozvoje ze dne 3.6. – vydání rozhodnutí o územním
rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa pro Ivana Fouska
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 11.06. – Oznámení o zahájení řízení
o prodloužení platnosti úředního rozhodnutí – pro obec Dráchov – přípojka NN kabelové pro COV
Dráchov a čerpací stanici ČS1 a ČS2 v rámci akce „kanalizace a ČOV pro obec Dráchov“
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP, z 22.05.2014 – rozhodnutí o schválení plánu opatření pro případ
úniku závadných látek (havarijní plán) – pro stavbu „Most ev.č.159-009“ Dráchov
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP, ze dne 26.05. – souhlas s provedením ohlášených udržovacích
prací pro akci s názvem „Lužnice“, ř.km 70, 116 – oprava jezu Fousek“ vydána pro Povodí
Vltavy,s.p.
 Dopis odeslaný z Obecního úřadu Dráchov pro KOLAS CZ a.s. – o povodňovém plánu stavby
„Rekonstrukce mostu Dráchov“ – potvrzení souladu věcné a grafické části s PP obce Dráchov
 Zaslané usnesení od soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko –ve věci elektronické dražby ve
prospěch povinného Daniely Bezpalcové, majitelky objektu Dráchov č.p. 3 (hospoda)
 Dopis z KÚ Jč.kraje – odbor ŽP – ze dne 27.5. - oznámení o zahájení správního řízení – povolení
výjimky za účelem ochrany vybraných živočichů
 Informace o odeslání jmenování hodnotící komise v souladu s přísl. ustanovením zákona o
veřejných zakázkách pro akci „Kanalizace a ČOV Dráchov“ – zadavatel Obec Dráchov, zastoupen
Stavební poradnou spol. s r.o. Současně byla podána informace o jmenování komise pro otevírání
obálek

ad 3) Projednání změny rozpočtu č.3/2014
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.3/2014, související
zejména s příjmem finanční jistoty na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Dráchov“ a
příjmem účelové dotace z PRV na opravu místní komunikace.
Jednotlivé projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 05/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.3/2014
Z: starosta p.Paták, účetní ing.Kopáčková

ad 4) Informace o projednání veřejné zakázky na stavební práce související s veřejnou zakázkou
„Kanalizace a ČOV Dráchov“
Místostarosta podal zastupitelům informaci o veřejné zakázce na stavbu „Kanalizace a ČOV Dráchov“.
Celkem bylo 21.5.2014 v návaznosti na předpisy o veřejných zakázkách odeslána výzva k podání
nabídky celkem 19 firmám. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek podalo svou nabídku celkem 9
společností. Nabídky všech uchazečů, které prošly kontrolou při otevírání obálek, byly předány
společně s odborným posudkem hodnotící komisi k dalšímu posouzení a hodnocení.
Nabídky byly posouzeny a hodnoceny podle kritérií uvedených v zaslaném oznámení o zakázce, která
byla uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a pravidel zadávací dokumentace. Při hodnocení byla
vyřazena nabídka firmy SMP CZ a.s. z důvodů nesplnění kritérií (přestože předložila nejnižší cenu).
Vítěznou firmou byla vybrána společnost DAICH spol. s r.o. s nabídkou ve výši 25.913 565,26 Kč +
5.441 848,70 Kč dph = celkem 31.355 413,97 Kč
Podrobná dokumentace o projednání veřejné zakázky je uložena k nahlédnutí na obecním úřadu.

Zastupitelstvo vzalo tuto podanou informaci na vědomí.

ad 5) Projednání rozhodnutí zadavatele v souvislosti s veřejnou zakázkou „Kanalizace a ČOV
Dráchov“
Zastupitelstvo bylo následně seznámeno s rozhodnutím zadavatele (Obec Dráchov) o vyloučení
uchazeče, společnosti SMZ CZ a.s. Praha z veřejné soutěže z důvodů nesplnění požadavků zadavatele
v zadávacích podmínkách, z důvodu neocenění položek – nabídková cena nebyla úplná, jelikož
neobsahovala veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a s nabídkovými cenami ostatních uchazečů
byla tedy neporovnatelná.
Zadavatel Obec Dráchov následně rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Touto
společností je firma DAICH spol. s r.o. z Tábora
Usnesení 05/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, společnosti SMP CZ a.s.
z veřejné soutěže na zakázku „Kanalizace a ČOV Dráchov“ a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky, kterou předal společnost DAICH spol. s r.o.
Z: starosta p.Paták

ad 6) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON. o zřízení věcného břemene
Starosta informoval a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Obcí Dráchov a
E.ON.Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene v záležitosti „STL Plynovodní přípojky pro č.p.41
Dráchov“. Zastupitelstvo uzavření této smlouvy vzalo na vědomí.

ad 7) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV
Starosta informoval o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Dráchov a Jihočeským
krajem v rámci Programu obnovy venkova. Předmětem smlouvy je oprava místní komunikace 3c
v k.ú.Dráchov a výše této dotace je 88.000 Kč.
Byly podrobně rozebrány jednotlivá ustanovení smlouvy.
Zastupitelstvo uzavření smlouvy jednomyslně schválilo.
Usnesení 05/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV s Jihočeským
krajem na akci „Oprava místní komunikace“. Výše poskytnuté dotace je ve výši 88.000 Kč.
Z: starosta p.Paták

ad 8) Projednání a schválení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Dráchov“
Starosta informoval o návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Dráchov“ mezi
Obcí Dráchov a společností DAICH spol. s r.o. Tábor.
Doba plnění: 10 měsíců od zahájení stavby s ukončením 30.06.2015
Cena: podle vysoutěžené soutěžní nabídky
Poskytnutí záruky v trvání 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na technologickou část a 36 měsíců
na komunikace a zpevněné plochy.
Předmětem smlouvy jsou i podmínky smluvních pokut při nesplnění díla v daných termínech a
kvalitě.

Usnesení 05/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně uzavření smlouvy mezi Obcí Dráchov jako zadavatelem a
společností DAICH spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV
Dráchov“ .
Doba plnění: 10 měsíců od zahájení stavby s ukončením 30.06.2015; cena dle vysoutěžené soutěžní
nabídky.
Z: starosta p.Paták

ad 8) Různé
- nebylo
-

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v úterý 28.08.2014 od 18:00h

Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………

Zápis ověřili: pí.Hrošková, p.Ivanšík …………………………………………………………………………………………

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 26.06.2014
(výtah ze zápisu č.05/2014)

Usnesení 05/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.3/2014
Z: starosta p.Paták, účetní ing.Kopáčková
Usnesení 05/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, společnosti SMP CZ a.s.
z veřejné soutěže na zakázku „Kanalizace a ČOV Dráchov“ a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky, kterou předal společnost DAICH spol. s r.o.
Z: starosta p.Paták
Usnesení 05/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV s Jihočeským
krajem na akci „Oprava místní komunikace“. Výše poskytnuté dotace je ve výši 88.000 Kč.
Z: starosta p.Paták
Usnesení 05/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje jednomyslně uzavření smlouvy mezi Obcí Dráchov jako zadavatelem a
společností DAICH spol. s r.o. jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV
Dráchov“ .
Doba plnění: 10 měsíců od zahájení stavby s ukončením 30.06.2015; cena dle vysoutěžené soutěžní
nabídky.
Z: starosta p.Paták

Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………

Zápis ověřili: pí.Hrošková, p.Ivanšík …………………………………………………………………………………………

