OBEC VŘESINA

Zápis č. 127/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 9.7.2018
Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Výběrové řízení Zdravotní středisko ................................................................................................ 1
Žádost o zvláštní užívání ul. Pod Lípou ............................................................................................ 2
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení ze zasedání rady č. 126 a shledala, že všechna usnesení jsou
plněna.
2. Výběrové řízení Zdravotní středisko
Dne 18.6.2018 se sešla komise k otevření obálek s nabídkami na stavbu „Rekonstrukce objektu č.p. 646 pro
účely zdravotního střediska“. Komise zasedala pod vedením Mgr. Konečného z firmy VIA CONSULT, která celé
zadávací řízení administrovala. Byly vyhodnoceny nabídky z hlediska ceny a obsahu.
Následně se u firmy s nejnižší nabídkovou cenou zjistil nesoulad mezi krycím listem nabídky, kde byla
uvedena pouze firma THERM a předloženou smlouvou, která obsahovala nabídku za sdružení firem
„Společnost THERM+HSS pro rekonstrukci ve Vřesině“.
Komise zasedla opětovně dne 27.6.2018 a rozhodla, že bude prostřednictvím firmy VIA CONSULT zaslána
výzva k objasnění nabídky. Ta byla odeslána následujícího dne.

Na základě obdržené odpovědi se komise opět sešla dne 9.7.2018 aby zvážila další postup při výběru
zhotovitele. Na základě stanoviska společnosti VIA CONSULT a právního výkladu se Komise rozhodla o
přidělení zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, tj. „Společnost THERM+HSS pro rekonstrukci ve
Vřesině“ se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 42766991.
Kompletní průběh hodnocení a posuzování nabídek je přílohou č. 1-127 tohoto zápisu, což je Protokol o
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

127/1028
Rada obce jednomyslně akceptuje výsledek zadávacího řízení a doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 646 pro účely zdravotního střediska“
a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem rozhodnutí o přidělení vítěznému uchazeči,
kterým je „Společnost THERM+HSS pro rekonstrukci ve Vřesině“ se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30
Ostrava - Zábřeh, IČ: 42766991“ s cenovou nabídkou ve výši 12.359.533,00 Kč bez DPH.
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127/1029
Rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou po splnění všech
zákonných podmínek podpisem smlouvy o dílo dle přílohy č.2-127 s vítězným uchazečem „Společnost
THERM+HSS pro rekonstrukci ve Vřesině“ se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ:
42766991.

3. Žádost o zvláštní užívání ul. Pod Lípou
Vlastníci pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce a investoři ***, nar. *** a ***, nar. *** oba trvale
bytem ***, žádají na základě Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, souhlas obce Vřesina s překopem místní komunikace ulice Pod Lípou, ve vlastnictví obce Vřesina
na pozemku parc. č. 771/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce, za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky do
silničního pozemku v rámci stavby „RD manželů *** na p.č. 785/1 včetně zpevněných ploch, přípojek,
oplocení a parkování pro 3 OA vč. přístřešku Vřesina u Bílovce“. Žádost a situace je přílohou č. 3-127 tohoto
zápisu.
127/1030
Rada obce jednomyslně souhlasí s překopem místní komunikace ulice Pod Lípou,
spojeným s realizací staveb „vodovodní přípojka“ a „splašková kanalizace“ v rámci stavby „RD manželů
*** na p.č. 785/1 včetně zpevněných ploch, přípojek, oplocení a parkování pro 3 OA vč. přístřešku
Vřesina u Bílovce“, dle projektových dokumentací vypracovaných Ing. Ivanou Gromotovičovou v
prosinci 2016 a pověřuje pracovníka obecního úřadu pana Pavla Závadu stanovením podmínek pro
překop..
127/1031
Rada obce jednomyslně rozhodla rozhodla pověřit starostku obce Jitku Kozelkovou
uzavřením smlouvy o věcném břemeni na pozemek parc. č. 771/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce, s ***a ***,
oba trvalý ***, a následném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí na základě
geometrického zaměření skutečného provedení stavby kanalizační a vodovodní přípojky.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 13.7. 2018
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