Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov

č. 41

konané dne 11. 9. 2018

Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:12 hod., přítomni byli
4 zastupitelé ze 7, omluveni paní Ludmila Drahošová, pan Kamil Stria a pan Jan Rouchal.
Starostka obce (dále předsedající) přivítala přítomné a konstatovala řádné svolání a usnášeníschopnost zasedání zastupitelstva. Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v příloze zápisu.
Předsedající navrhla určit zapisovatelem pana Františka Bubeníka a ověřovateli zápisu
pana Petra Kopečného a pana Ladislava Chladila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov určuje zapisovatelem pana Františka Bubeníka
a ověřovateli zápisu pana Petra Kopečného a pana Ladislava Chladila.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 41/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Ze strany zastupitelů
nebyly k návrhu programu vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na
dodavatele projektových a inženýrských služeb pro akci „Skrchov – napojení na SV
Letovice“.
3. Různé
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 41/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
Předsedající informovala přítomné o stavu plnění usnesení přijatých na minulém
zasedání zastupitelstva:
• Dokumentace pro výběrové řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace a
inženýrských činností byla Svazkem zpracována, bude projednáno dále.
• Oprava zvoničky byla provedena.
• Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018 bylo postoupeno účetní obce.
• Schválená smlouva o výpůjče a darovací – připravuje se vydávání kompostérů.
Výpis usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce je uveden příloze zápisu.
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2. Schválení Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace k výběrovému
řízení na dodavatele projektových a inženýrských služeb pro akci „Skrchov –
napojení na SV Letovice“.
Předsedající seznámila zastupitele se zpracovanou Výzvou k podání nabídky a
Zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění projektových
služeb na akci "Skrchov – napojení na SV Letovice". Předpokládaná hodnota zakázky je do
2 mil. Kč bez DPH, obsahem zakázky je vypracování žádosti o dotaci, geodetické doměření,
zpracování dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost na úrovní územního řízení
včetně získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků, zpracování dokumentace pro stavební
povolení a inženýrská činnost na úrovni stavebního (vodoprávního) řízení, zajištění
výběrového řízení na výběr zhotovitele a autorský dozor projektanta.
Zadávací dokumentace dále obsahuje požadavky na prokázání kvalifikace a požadavky na
zpracování nabídky. Samostatnou přílohou je seznam firem k obeslání – Svazek navrhl
obeslat celkem 5 firem.
Předsedající uvedla, že se jí podařilo zkontaktovat dalšího projektanta – Haška a.s. z Blanska,
který se dříve podílel na rekonstrukci vodovodu Skrchov – Borová, a navrhla jej přidat do
seznamu obeslaných firem.
V diskuzi se zastupitelé pozastavili zejména nad tím, že předpokládaná cena zakázky je
více než dvojnásobná oproti předpokládané cene uváděné dříve. Výzva, Zadávací
dokumentace a Seznam firem k obeslání jsou uvedeny v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Skrchov schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
na akci „Skrchov – napojení na SV Letovice“ projektové a inženýrské služby,
za předpokladu, že v seznamu firem k obeslání bude doplněna firma Haška, a.s.,
Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 41/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Různé
Předsedající seznámila zastupitele s následujícím:

a) Byl představen nový návrh pomníku padlým občanům v I. světové válce za cenu
47.127 Kč (včetně DPH) – cenová nabídka a fotografie návrhu je uvedena v příloze
zápisu.

b) Sdružení místních samospráv zaslalo obci dopis s informacemi o sbírce na zadluženou obec
Prameny – pokud by každá z členských obcí přispěla částkou 10 – 11 tisíc Kč, obec Prameny
by mohla svůj dluh splatit – dopis uveden v příloze.
V diskuzi bylo poukázáno na nevhodnost stanovení příspěvku jednotlivých obcí – příspěvek
by měl být stanoven v návaznosti na počet obyvatel. Zastupitelé se shodli, že rozhodnutí o
případném daru obci Prameny přenechají zastupitelstvu vzešlému v říjnových volbách.

c) Projektová kancelář Ossendorf zaslala zápis z jednání, které se uskutečnilo za účelem
projednání připomínek obce k dokumentaci pro stavební řízení úseku č.3 rekonstrukce silnice
I/43 Letovice – Rozhraní. Jednání se uskutečnilo 28. 8. 2018 na obecním úředě ve Skrchově
– protože řada připomínek obce nebyla uspokojivě vyřešena (např. v důsledku změn není
vyřešen přístup na zemědělský pozemek p.č. 258/2 k. ú. Skrchov atd.) - připomínky budou
uplatňovány v rámci stavebního řízení. Zápis z jednání uveden v příloze zápisu.
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d) V sobotu 15. září proběhne v 15:00 hod. přednáška Bc. Dany Šimkové ke 100. výročí
založení Československé republiky – pozvánka v příloze zápisu.

Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod., přítomni 4 zastupitelé ze 7.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Kopie oznámení o konání zasedání zastupitelstva
3. Výpis přijatých usnesení
4. Kopie usnesení přijatých na minulém zastupitelstvu
5. Výpis z usnesení č. 41/3
6. Výzva k podání nabídky
7. Zadávací dokumentace
8. Seznam firem k obeslání
9. Cenová nabídka a fotografie návrhu pomníku padlým
10. Dopis SMSČR – dar obci Prameny
11. Zápis z projednání připomínek obce k rekonstrukci silnice I/43
12. Pozvánka na přednášku ke 100. výročí založení ČS republiky

Zápis byl vyhotoven dne: 21. září 2018

zapisovatel:

............................................................

ověřovatelé:

...............................................................

...............................................................

starostka:

..............................................................
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