OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 07/2017
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 26.09.2017

Přítomni:
Nepřítomni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu:
Veřejnost:

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková,
pí. Kaislerová, p. Mikšátko
Ing. Kopáčková
pí. Hrošková, p.Mikšátko

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:00h a byla ukončena ve
17:40h.
Program jednání:
1.
2.
3.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání výsledků koncesního řízení na rekonstrukci – opravu místních komunikací, část 2)
Různé

ad 1) Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
04/08/2015
zůstává v řešení
prodej pozemku p.Drs; záměr prodeje pozastaven – viz nové usnesení
01/01/2017
06/01/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.2
06/02/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.3
05/03/2017
zůstává v řešení
mostek v Braně
06/01/2017
splněno
06/02/2017
splněno
06/03/2017
splněno
06/04/2017
splněno
06/05/2017
splněno

ad 2 ) Projednání výsledků koncesního na rekonstrukci – opravy místních komunikací, část 2)
Starosta informoval o výsledku koncesního řízení vyhlášeného na provedení opravy místních komunikací, které
vyhodnotila jmenovaná komise ve složení Milan Houska – předseda, Petr Tesař a Josef Mikšátko dne
20.09.2017 na Obecním úřadě Dráchov. Do výběrového řízení byly doručeny tyto nabídky a odpovědi:




Společnost VIALIT, spol. s r.o., 15.09. oznámila mailem, že se z kapacitních důvodů koncesního řízení
nezúčastní
STRABAG a.s. – soutěžní obálka doručena 20.09.2017
SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice – soutěžní obálka doručena 20.09.2017
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Starosta předložil zastupitelstvu k nahlédnutí dokumentaci obou soutěžních nabídek a seznámil s protokolem o
otevírání obálek s nabídkami a s protokolem z posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.
Podle nabídkových cen byly nabídky následně seřazeny takto:
SWIETELSAKY stavební s.r.o. …………………… cena včetně DPH: 1.325.323,66 Kč
STRABAG a.s. …………………………………………. cena včetně DPH: 1.836.979,721 Kč
Současně byly posouzeny technické kvalifikační předpoklady.
Starosta oznámil, že výběrová komise vyhodnotila jako vítěznou nabídku společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zastupitelstvo tento výsledek vzalo na vědomí a rozhodlo o zadání zakázky na opravu komunikací vítězné
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
Usnesení 07/01/2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a potvrzuje výsledek koncesního řízení na opravu místních komunikací – část 2,
kterou vyhrála společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Současně pověřuje starostu obce oznámit výsledek koncesního řízení vítězné společnosti a uzavřít smlouvu na
provedení této opravy v souladu s nabídkovou dokumentací.
Zodpovídá: starosta P.Tesař

ad 12) Různé

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

Zápis ověřili: pí. Hrošková, p. Mikšátko ……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 26.09.2017
(výtah ze zápisu č.07/2017)

Usnesení 07/01/2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a potvrzuje výsledek koncesního řízení na opravu místních komunikací – část 2,
kterou vyhrála společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Současně pověřuje starostu obce oznámit výsledek koncesního řízení vítězné společnosti a uzavřít smlouvu na
provedení této opravy v souladu s nabídkovou dokumentací.
Zodpovídá: starosta P.Tesař

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

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