OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 08/2017
z mimořádné schůze obecního zastupitelstva
ze dne 10.10.2017

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

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

pí. Ludvíková, p.Houska

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 19:00h a byla ukončena ve
19:30h.
Program jednání:
1.
2.
3.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání nové nabídky fy. Swietelsky 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
07/01/2017
splněno

ad 2 ) Projednání nové nabídky fy. Swietelsky na opravu místních komunikací, část 2
Starosta p. Tesař informoval o skutečnosti, že vítězná společnost v koncesním řízení na opravu místní
komunikace č. 2 oznámila, že v nabídce do soutěže opomněla ocenit položku související s odvodněním
komunikace, kterou nyní požaduje do nabídky doplnit. Z těchto důvodů zaslali obci nový rozpočet, ve kterém je
uvedená položka oceněna. Celková nově navržená cena byla ale oznámena až po zveřejnění cen všech
soutěžitelů, takže nabídku není považovat za objektivní.
Zastupitelé z těchto důvodu rozhodli o vyřazení společnosti Swietelsky z výběrového řízení vzhledem k tomu, že
nesplnila kritéria zadání. Bylo rovněž doporučeno, aby byla ve věci zakázky oslovena v pořadí druhá společnost,
Strabag. Pokud nebude tato společnost z důvodů časových již schopna zakázku přijmout, bylo rozhodnuto, že
rekonstrukce bude odsunuta na příští rok a přiznaná dotace na uskutečnění této akce bude vrácena.
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Usnesení 08/01/2017
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce, aby:
 informoval společnost Swietelsky, že byla z důvodů nesplnění vypsaných kritérií soutěže na realizaci
rekonstrukce vozovky/opravy místní komunikace, část II, vyřazena ze soutěže.
 oslovil druhou společnost Strabag s nabídkou uvedené zakázky
 Pokud nebude zakázka z časových důvodů společností Strabag přijata, bude tato oprava přesunuta do roku
2018 a přiznaná dotace bude vrácena KÚ Jihočeského kraje.
Zodpovídá: Starosta Tesař
ad 3) Různé



Nebylo
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 08.11.2017 v 18:00h.

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

Zápis ověřili: pí.Ludvíková, p.Houska ……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 10.10.2017
(výtah ze zápisu č.08/2017)
Usnesení 08/01/2017
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce, aby:
 informoval společnost Swietelsky, že byla z důvodů nesplnění vypsaných kritérií soutěže na realizaci
rekonstrukce vozovky/opravy místní komunikace, část II, vyřazena ze soutěže.
 oslovil druhou společnost Strabag s nabídkou uvedené zakázky
 Pokud nebude zakázka z časových důvodů společností Strabag přijata, bude tato oprava přesunuta do roku
2018 a přiznaná dotace bude vrácena KÚ Jihočeského kraje.
Zodpovídá: Starosta Tesař

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

Zápis ověřili: pí.Ludvíková, p.Houska ……………………………………………………………………………………
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