OBEC VŘESINA

Zápis č. 81/2017 z jednání rady obce dne 22. 6. 2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Pavel Pokorný
Prof. Ing. Vladimír Vašinek
Ing. Jiří Augustin
Ing. Martin Lička

starostka obce
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Schválení TDI na opravu místních komunikací
Výběrové řízení na „videovrátný v ZŠ Vřesina“
Výběrové řízení na opravu místních komunikací, ul. Hadí Kopec, Plzeňská a Slepá
Výběrové řízení na rekonstrukci elektra 2. NP v MŠ Vřesina
Volba člena školské rady
Prodloužení smlouvy Mgr. Naděždě Kolinové
Pártystany
Fotopasti
Schválení programu

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
Kontrola plnění usnesení
Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.

Schválení TDI na opravu místních komunikací
Rada obce provedla výběrové řízení na obsazení technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP pro
obnovu místních komunikací v roce 2017. Z oslovených firem došlo k posouzení 5 nabídek. Rada obce na
základě splnění všech požadavků výzvy a nejnižší nabídkové ceny zvolila společnost se sídlem
Rada obce jednomyslně vybrala na základě doporučení komise nabídku firmy STEMON
Holding s.r.o., IČ: 28638816 Poděbradova 1702/61 b, Ostrava, k zajištění technického
dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Obnova místních komunikací“ a
„Rekonstrukce ulice Úzká“ ve Vřesině ve výši 63.000 Kč bez DPH.
Rada obce jednomyslně souhlasí s příkazní smlouvou dle přílohy č. 1-81 k zajištění
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technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci „Obnova místních
komunikací“ a „Rekonstrukce ulice Úzká“ ve Vřesině, za cenu 63.000 Kč bez DPH se
společností STEMON Holding, s.r.o., IČ: 28638816 se sídlem v Ostravě a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Výběrové řízení na instalaci videozvonku v budově základní školy
Rada obce na základě výběrového řízení, kde bylo osloveno obdržela jedinou nabídku. Vzhledem k nutnosti
provést zakázku v období prázdnin, rozhodla se rada na doporučení komise zakázku jedinému zájemci zadat.
Rada obce jednomyslně přijímá nabídku firmy ALZAKOM, spol. s.r.o., IČ:26819104 se
sídlem Na Potoku 782/38 720 00 Ostrava - Hrabová na zakázku „Videovrátný v ZŠ ve
Vřesině u Bílovce, ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 410, Vřesina“ ve výši 143.872,50 Kč
bez DPH.
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o dílo dle přílohy č. 2-81 k akci
„Videovrátný v ZŠ ve Vřesině u Bílovce, ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 410, Vřesina“ za
cenu 143.872,50 bez DPH se společností ALZAKOM, spol. s.r.o., IČ: 26819104 se sídlem
Na Potoku 782/38 720 00 Ostrava - Hrabová a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Výběrové řízení na opravu místních komunikací, ul. Hadí Kopec, Plzeňská ,Slepá aSpolečná
V den konání rady bylo vyhodnoceno také výběrové řízení na zakázku „Obnova místních komunikací v obci
Vřesina“. Na základě jednoznačně nejnižší ceny vyhrála firma Strabag.
Rada obce jednomyslně zvolila na základě doporučení komise nabídku firmy Strabag
a.s., IČ: 60838744 se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, na zakázku „Obnova místních
komunikací v obci Vřesina“ ve výši 979.959, 48 Kč bez DPH.
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o dílo dle přílohy č. 3-81 k akci „Obnova
místních komunikací v obci Vřesina“ za cenu 979.959,48 Kč bez DPH se společností
Strabag a.s., IČ: 60838744 se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Výběrové řízení na rekonstrukci elektra 2. NP MŠ Vřesina
Posledním výběrovým řízením, které bylo před prázdninami nutné provést, byla rekonstrukce elektra v 2. NP
MŠ Vřesina. Výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele a potencionální uchazeči byli osloveni.
Z došlých nabídek rada zvolila na základě doporučení komise levnějšího uchazeče.
Rada obce jednomyslně zvolila na základě doporučení komise nabídku firmy Zdeněk
Keller-OREM, IČ: 18491715 se sídlem Radvanická 1274/213, 71600 Ostrava - Radvanice
na zakázku „Rekonstrukce elektro 2.NP MŠ Vřesina, ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 410,
Vřesina“ ve výši 476.572,- Kč bez DPH.
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o dílo dle přílohy č. 4-81 k akci
„Rekonstrukce elektro 2.NP MŠ Vřesina, ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 410, Vřesina“ za
cenu 476.572,- Kč bez DPH se společností Zdeněk Keller – OREM, IČ: 18491715 se
sídlem Radvanická 1274/213, 71600 Ostrava - Radvanice, a pověřuje starostku obce
Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
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Volba člena školské rady
Rada obce jednomyslně volí zastupitele pana Petra Martiníka, bytem Selská 387,
74285 Vřesina členem školské rady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vřesina okres
Ostrava.
Prodloužení smlouvy Mgr. Naděždě Kolinové do konce roku 2017
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s prodloužením smlouvy s paní Mgr.
Naděždou Kolinovou, trvalým pobytem Ve Dvoře 51, Zbyslavice, s hodinovou sazbou
250,- Kč pověřuje starostku obce Vřesina Jitku Kozelkovou podpisem této dohody.
Partystany
Rada obce jednomyslně souhlasí s pořízením dvou partystanů o velikosti 3 m x 6 m a
druhého 4 m x 8 m a pověřuje Ing. Jiřího Augustina oslovením dodavatelů
s předložením cenových nabídek do 15.7.2017.
Fotopasti
Rada obce jednomyslně souhlasí s nákupem čtyř fotopastí a pověřuje člena rady Ing.
Vladimíra Vašinka vyhotovením a předložením nabídky.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

