OBEC VŘESINA

Zápis č. 107/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 05.02.2018

Přítomni:

Omluven:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
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Schválení dopisu k poptání odborných odhadů .............................................................................. 2
Dopis SMS ČR ................................................................................................................................... 2

1. VIA CONSULT – zápis z jednání
Na radu obce byl pozván Ing. Milan Konečný, zástupce firmy VIACONSULT, se kterou je uzavřena příkazní
smlouva o zajištění zadávacího řízení ke stavbě „Zdravotního střediska“. Komentář k bodu částečně převzat
ze zápisu Komise pro rozvoj obce, která byla na jednání přítomna.
Se zástupcem firmy bylo dohodnuto:
1) Předložení materiálů k posouzení radou, a to: návrh smlouvy, nástin postupu po schválení navýšení
rozpočtu a návrh zadávacích podmínek
Dále dohodnuty předběžně parametry : předpokládaná cena VZ – 13,7 mil Kč včetně DPH, do
zadávacích podmínek a smlouvy dát řešení víceprací a změn závazku, okamžik zadávací řízení
uveřejněním ve věstníku VZ, přístup na portál zadavatele VZ pro VIACONSULT, předpoklad dvoukolové
řízení (k minimalizaci možnosti odvolání uchazečů), návrh ekonomické kvalifikace obratem a pojištěním ,
jistota 200 tis. Kč, lhůta nabídek vázání dodavatelů 4 měsíce, oznámení o vyloučení nebo o výběru na
profilu zadavatele současně s klasickým informováním.
VIACONSULT zabezpečí i po vypršení příkazní smlouvy písemnou zprávu zadavatele, uveřejnění smlouvy a
skutečně uhrazené ceny
2. Schválení programu zastupitelstva
Rada obce předkládá navrhovaný program na příští jednání zastupitelstva (rovněž přílohou č. 1-107 zápisu)
107/875 Rada obce jednomyslně schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Vřesina na den
14.2.2018 v tomto znění:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení dotace Klubu důchodců ve Vřesině
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Jednotná kanalizace obce Vřesina
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021
Závěr a diskuze

3. Schválení dopisu k poptání odborných odhadů
Dle zadání Mgr. Kučera připravil zadání odhadů majetku, které bylo odesláno třem odhadcům, kteří byli
předtím schváleni vlastníky dotčených nemovitostí. Odkup těchto nemovitostí je jedno z možných řešení
směřujících ke kolaudaci stavby „Jednotná kanalizace obce Vřesina“.
107/876 Rada obce jednomyslně schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek ke zhotovení
odborných odhadů ceny nemovitostí na parc. č. 4/1 a 3 vše v k.ú. Vřesina u Bílovce dle znění
přílohy č. 2-107 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou odesláním žádosti na odhadce
schválené vlastníky výše zmíněných nemovitostí.
4. Dopis SMS ČR
Radě obec byl předložena výzva Sdružení místních samospráv k výzvě předsedovi vlády s žádostí o změnu
Zákona o střetu zájmů, především v oblasti anonymního nahlížení do rejstříku. Současné znění zákona často
limituje zájem občanů o práci v radách obcí.
107/877 Rada obce jednomyslně schvaluje odeslání dopisu dle příloh č. 3-107 předsedovi vlády
České republiky s žádostí o změnu Zákona o střetu zájmů s ohledem na postavení starostů a
radních obcí a měst.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 7. 2. 2018
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