Zápis č. 5/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 22. 5. 2018
1.

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 11. 5. 2018 do 22. 5. 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů
zastupitelstva z devíti, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
ověřovatelé – Mgr. Jan Rupp
– Ing. Petr Krejčí
zapisovatel – Ing. Gabriela Marciánová

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nepředložil jiný návrh.
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Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/37370 Podolí průtah“
Smlouva o dílo „III/37370 Podolí průtah“
Rozpočtové opatření
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/5/2018: ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 1/5/2018 bylo schváleno.
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Zdrželi se - 0

4.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/37370 Podolí průtah“
Pro realizaci projektu Obnova ulice Výhon, Podolí byla dne 29.3.2018 zveřejněna výzva pro podání
nabídek s názvem „III/37370 Podolí průtah“, a to ve lhůtě do 23.4.2018. Lhůta byla na základě
vyžádaných dodatečných informací opakovaně prodloužena do konečného termínu 10 hod. dne
4.5.2018. Do jejího uplynutí byly podány 4 nabídky, k nimž bezprostředně stanovená komise zahájila
veřejné otevírání obálek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jež splnily všichni
čtyři uchazeči. Hodnotící komise provedla hodnocení podaných nabídek pomocí základního
hodnotícího kritéria: Nejnižší nabídková cena. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou zpracovanou na základě všech zadávacích podmínek této veřejné
zakázky. Další nabídky byly hodnoceny sestupně podle výše nabídkové ceny takto (uvedeny bez DPH):
1) SWIETELSKI stavební s.r.o.
21 178 956,- Kč
2) IMOS Brno, a.s.
21 406 749,99 Kč
3) EUROVIA CS, a.s.
21 666 792,91 Kč
4) STRABAG a.s.
22 099 999,99 Kč
Následně komise provedla posouzení způsobilosti, kvalifikací a splnění všech podmínek uvedených v
zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky u nabídky, která byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Po vysvětlení a doložení dalších písemných informací či dokladů prokazujících splnění
zadavatelem stanovených kvalifikačních předpokladů, které uchazeč předložil ve stanoveném
termínu, komise dne 11.5.2018 rozhodla o konečném výsledku posouzení nabídky účastníka na
předmětnou zakázku a o výběru nejvýhodnější nabídky na předmětnou zakázku. Komise doporučuje
zadavateli uzavřít smlouvu na předmětnou zakázku s dodavatelem SWIETELSKI stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60,
620 00 Brno, IČO: 48035599, jehož nabídka obsadila první pořadí z hodnocených nabídek a hodnotící
komisí byla prohlášena za způsobilou a plnící všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.
Předsedající otevřel rozpravu k tomuto bodu, kdy po dalších doplněních bylo přistoupeno k hlasování
o návrhu usnesení.
Na začátku projednávání tohoto bodu se dostavila do jednací místnosti místostarostka Ing. Gabriela
Marciánová a jednání zastupitelstva dál probíhalo v počtu 9 přítomných členů zastupitelstva.
Usnesení č. 2/5/2018: ZO rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky „III/37370 Podolí průtah“ uchazeči SWIETELSKI
stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 48035599, který podal nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou
21.178.956,- Kč bez DPH.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 2/5/2018 bylo schváleno.
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5.

Smlouva o dílo „III/37370 Podolí průtah“
Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a
realizaci stavby – rekonstrukce silnice „III/37370 Podolí průtah“ byly jako součásti zadávací
dokumentace zpracovány dvě samostatní smlouvy o dílo, jedna mezi zhotovitelem a obcí Podolí a
druhá mezi zhotovitelem a SÚS JMK, jejichž přílohou jsou i dva oddělené samostatné rozpočty.
Nabídnutá cena 21.178.956,- Kč bez DPH vítězného uchazeče SWIETELSKI stavební s.r.o. je rozdělena
mezi obě části stavby financované odděleně takto:
- SÚS JMK
12 568 709,27 Kč
- obec Podolí
8 610 246,73 Kč, což činí včetně DPH 10 418 398,- Kč
Po oznámení výsledku zadávacího řízení všem uchazečům se tito následně vzdali práva odvolání,
vítězný uchazeč doložil originály všech požadovaných dokumentů pro uzavření smluv o dílo. Tím jsou
splněny podmínky pro uzavření smlouvy o dílo obou objednatelů s vybraným zhotovitelem. Uzavření
smlouvy o dílo mezi obcí Podolí a zhotovitelem stavby podléhá schválení zastupitelstva obce.
Předsedající otevřel rozpravu k tomuto bodu, kdy upřesnil předpokládaný harmonogram zahájení
stavby. V diskusi navrhl zastupitel Hůrka úpravu dopravního řešení průjezdu obcí Podolí
jednosměrnou smyčkou ulicí Dědina a Palouk, kde by tak byla zajištěna jednostranná možnost
parkování pro obyvatele dotčené ulice Výhon. Starosta tento návrh předloží zhotoviteli k zapracování
do projednávaných dopravních omezeních.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 3/5/2018: ZO schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci projektu „III/37370 Podolí průtah“, stavba č. 1, mezi obcí Podolí jako
objednatelem a společností SWIETELSKI stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 48035599 jako
zhotovitelem za nabídnutou cenu 8 610 246,73 Kč bez DPH, to je 10 418 398,54 Kč včetně DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 9
Usnesení č. 3/5/2018 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil s položkami RO 5/2018, které je přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání. Na
straně výdajů jsou především náklady na realizaci stavby Obnova ulice Výhon, rozčleněné do
jednotlivých § dle jejich charakteru. Tyto náklady budou financovány prostřednictvím finančních
prostředků přijatého dlouhodobého úvěru, schváleného na minulých zasedáních.
V rozpravě předsedající upřesnil na dotaz některé z finančních položek.
Usnesení č. 4/5/2018: ZO schvaluje
RO 5/2018, na straně příjmů částku: 17.700,- Kč a na straně výdajů částku: 10.549.400,- Kč, které je
přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
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Ing. Vítězslav Eliáš
Ing. Gabriela Marciánová
Ing. Stanislav Koukal
Ing. Petr Rovný
Mgr. Jan Rupp
Jiří Sýkora
Ing. Petr Krejčí
Ing. Ivo Sedláček
Ing. Radek Hůrka
Výsledek hlasování:
Pro- 8
Usnesení č. 4/5/2018 bylo schváleno.
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Diskuse
Ing. Hůrka se optal na zpětnou instalaci příčných prahů v ulicích Kolonka, Uličky a Nad Výhonem.
Předsedající odpověděl, že prahy na silnicích Kolonka a Uličky byl demontovány trval ne základě
požadavků obyvatel těchto ulic. Práh v lokalitě Nad Výhonem může být zpětně namontován, avšak
s vědomím nemožnosti jeho další demontáže před zimou a opětovné montáže na jaře. Buď bude
instalován trvale, nebo naopak.

8.

Závěr
Předsedající poděkoval všem za účast a za příspěvky a ukončil schůzi v 18:40 hodin.

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Rupp, v.r.

Ing. Petr Krejčí, v.r.

Starosta:

Ing. Vítězslav Eliáš, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 5. 2018 a ověřen 30. 5. 2018
Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová

Přílohy:
1. RO 5/2018
2. Prezenční listina členů ZO
3. Prezenční listina hostů
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