Zápis č. 15.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 15 dne 26. 03. 2020
Zahájení: 17:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jan Valicsek, paní Hana Fleischhansová
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Zdeněk Macek, p. Josef Sýkora
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na výběr dodavatele pro stavbu „Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí“,
Návrh na výběr dodavatele pro stavbu „Výstavba chodníku podél silnice III/1572 v k.ú.
Přídolí - Etapa B“
Různé
a) Rozpočtové opatření č. 4
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 14 ze dne 20.02.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program jednání
o bod 5a) Rozpočtové opatření č. 4 .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o bod 5a) Rozpočtové
opatření č. 4 .
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-15-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Macka
a pana Josefa Sýkoru.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora stavby „ Rozšíření ZŠ a MŠ
Přídolí “ a zprávu hodnotící komise ve složení: Vítězslav Jílek, Jiří Haniš, Martin Pöschl. Nabídku podaly
4 firmy. Pořadí v jakém
nabídky přišly na
portál
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/mestys-pridoli : ACG-Real s.r.o. Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Společnost s ručením omezeným s nabídkovou cenou 21.785.475,17 s DPH; Povltavská stavební
společnost s.r.o. Nádražní 265, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov Společnost s ručením
omezeným s nabídkovou cenou 20.901.734,00 s DPH; VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Brána, 381 01
Český Krumlov Společnost s ručením omezeným s nabídkovou cenou 22.085.459,83 s DPH; NEMA,
spol. s r.o. Č.p. 107, 373 31 Olešnice Společnost s ručením omezeným s nabídkovou cenou 24.020.588,47
s DPH.
Komise doporučuje vybrat firmu s nejvýhodnější nabídkou, a to Povltavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov Společnost s ručením omezeným
s nabídkovou cenou 20.901.734,00 s DPH. Starosta navrhl schválit jako realizátora akce firmu dle návrhu
hodnotící komise s tím, že pokud obec neobdrží dotaci obec odstoupí od smlouvy, dle SOD odst. XVII.
Změny a ukončení smlouvy, bod 10: Zhotovitel bere na vědomí, že plnění této smlouvy závisí na
poskytnutí dotace z MF ČR na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se
nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na
náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. Slovo
dostal předseda Stavebního výboru zastupitelstva městyse Přídolí a člen výběrové komise p. Ing. Jiří
Haniš, představil nabídky, uvedl že firma s nejnižší cenou má nejlevnější kalkulaci na práci, nikoli na
materiál. Ten je dokonce někde i dražší. Rozdíl od druhého v pořadí nabídek činí cca. 5 procent. Proto

nepovažuje za nutné vyzvat firmu s nejnižší nabídkovou cenou k zdůvodnění nízké ceny. Zastupitelka p.
Jitka Bohdalová se zeptala, zda máme na firmu s nejnižší cenou nějaké reference. Starosta odpověděl, že
má několik pozitivních referencí z realizací v Českém Krumlově.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání vybírá jako realizátora firmu s nejvýhodnější nabídkou, a
to Povltavská stavební společnost s.r.o. Nádražní 265, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Společnost s ručením omezeným s nabídkovou cenou 20.901.734,00 s DPH. A pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Zpráva hodnotící komise je přílohou tohoto zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-15-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora stavby „ Výstavba chodníku
podél silnice č. III/1572 v k. ú. Přídolí – Etapa B“ a zprávu hodnotící komise ve složení: Vítězslav Jílek,
Jiří Haniš, Martin Pöschl. Předpokládaná cena zakázky v loňských ceníkových cenách byla 631.688,00
Kč s DPH. Nabídku podaly 4 firmy. STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s. r. o., Mojné 70, 382 32 Velešín
Radek Bína – jednatel společnosti, IČO: 260 64 995 s nabídkovou cenou 854.696,00 Kč s DPH;
DVOŘÁK STAVEBNÍ, s. r. o., U Pily 666, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, Petr Dvořák
– jednatel společnosti, IČO: 280 96 878 s nabídkovou cenou 819.361 Kč s DPH; SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599 s nabídkovou cenou
885.698,00 Kč s DPH; ERTL Milan, s. r. o., Samota 962, 382 41 Kaplice, IČO: 076 59 130 s nabídkovou
cenou 703.074,00 Kč s DPH. Komise doporučuje vybrat firmu s nejvýhodnější nabídkou, a to ERTL
Milan, s. r. o., Samota 962, 382 41 Kaplice, IČO: 076 59 130 s nabídkovou cenou 703.074,00 Kč s DPH.
Starosta navrhl schválit jako realizátora akce firmu dle návrhu hodnotící komise s tím, že pokud obec
neobdrží dotaci může obec odstoupit od smlouvy, dle SOD.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání vybírá jako realizátora firmu s nejvýhodnější nabídkou, a
to ERTL Milan, s. r. o., Samota 962, 382 41 Kaplice, IČO: 076 59 130 s nabídkovou cenou 703.074,00
Kč s DPH. A pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zpráva hodnotící komise je přílohou tohoto zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-15-04 bylo schváleno.
ad 5) Různé:
ad 5a) Starosta předložil požadavek na schválení Rozpočtové opatření č. 4 . Jedná se o převod finančních
prostředků ve výši 50.000,- Kč z finanční rezervy na paragraf Krizová opatření, z důvodu navýšení
prostředků na předcházení šíření epidemie COVID-19.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové opatření
č. 4 je přílohou tohoto zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-15-04 bylo schváleno.
ad 6) Diskuze
Starosta požádal zastupitele, aby si do příštího veřejného jednání zastupitelstva promysleli, zda neodložit
kvůli epidemii Coronaviru o rok slavnosti Přídolí 800 let.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:15 hod.
Ověřil: pan Zdeněk Macek
pan Josef Sýkora

Zápis ověřen

……………………….
..................................

28.2.2020
Vítězslav Jílek
Starosta

