Zápis
o průběhu 2. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 20. 11. 2014 v 18.00 hod
v malém sále úřadu městyse
Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přítomni:
Dyčková Miluše, Holasová Miroslava, Hruda Radoslav, Jokeš Radek, JUDr. Loskotová Hana,
Matějů Ondřej, Prokop Petr, Mgr. Randula Miloš, Ing. Richterová Blanka, Ing. Strecková
Jana, Suk Tomáš, Ing. Vašíček Josef, zeman Zdeněk, Zoubek Jaroslav
Omluven:
Hamerský Miloslav
Hosté

Bod č. 1 Programu – Zahájení, schválení programu jednání
Technický bod
Starosta městyse konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Úřadu městyse Svitávka a na internetových stránkách www.svitavka.com a to dne
12. listopadu 2014 a dále konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva městyse,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta městyse konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Svitávka
byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti němu nebyly podány. Současně je
vyložen k nahlédnutí, stejně tak jako zápisy z jednání Rady městyse.
Schválení programu jednání:
Starosta městyse seznámil zastupitele s programem jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Výběrové řízení – Sběrný dvůr Svitávka
4. Volba členů finančního výboru
5. Zřízení Osadního výboru Sasina
6. Volba předsedy Osadního výboru Sasina
7. Volba členů Osadního výboru Sasina
8. Smlouva o využití vodního zdroje
9. Rozpočtové opatření
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Strabag „Kanalizační přípojky nad rámec délek
veřejných částí kanal. přípojek“

11. Různé, diskuse, závěr
Starosta městyse navrhuje stažení bodu č. 10 „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Strabag
z programu a zařadit bod programu Řešení kanalizačních přípojek pro nemovitosti č. p. 488 a
č. p. 489

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání v předneseném znění.
Hlasování:

Pro 14

Proti

Bod č. 2 Programu

0

Zdržení 0

Schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Radoslava Hrudu a p. Radka Jokeše a
zapisovatelem Kamilu Dřevovou, pracovnici úřadu městyse.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse určuje ověřovateli zápisu pana Radoslava Hrudu a pana Radka
Jokeše a zapisovatelem Kamilu Dřevovou.
Hlasování:

Pro

12

Bod č. 3 Programu

Proti 0

Zdrželi se 2

Výběrové řízení – Sběrný dvůr Svitávka

Starosta městyse informoval zastupitelstvo městyse o průběhu výběrového řízení „Sběrný
dvůr Svitávka“
Na základě výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce dle ust. § 25 písm. b)
a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, se sešla hodnotící
komise dne 11. 11. 2014, předmětem jednání komise byla kontrola doručených nabídek
uchazečů.
Zadavatel přijal následujících 7 nabídek:
Reistav CZ s. r. o., Skopalíkova 11 Brno
Huslík s. r. o., Karlova 12 Brno
Aquatechnik, spol. s r. o., Pechova 3 Brno
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, Brno
EUROVIA CS a. s. Vídeňská 104, Brno
Stylstav s. r. o., Benešovo nám. 195, Křižanov
EKOTERM CZ s. r. o., Pražská 870 Letovice.
Na tomto jednání byla provedena částečná kontrola posuzovaných nabídek. Byla
kontrolována výše nabídkové ceny a její soulad mezi dokumenty v doplněných výkazech
výměr, smlouvě o dílo a krycím listě nabídky.

Nabídky posuzované v těchto bodech splnily požadavky stanovené zadavatelem v písemné
výzvě a zadávací dokumentaci.
2. jednání hodnotící komise proběhlo dne 19. 11. 2014, na tomto jednání hodnotící komise
provedla posouzení kvalifikace dle § 59 zákona u všech posuzovaných nabídek. Současně
provedla hodnotící komise posouzení všech nabídek dle § 76 zákona. Dále byla provedena
kontrola jednotlivých položkových rozpočtů nabídek.
Hodnotící komise vyřadila uchazeče EKOTERM CZ s. r. o., Pražská 870, 679 61 Letovice
pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace ze zadávacího řízení.
Hodnotící komise posoudila nabídky dle § 78, odst. 1 b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, kdy je základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky nejnižší nabídková
cena bez DPH.
REISTAV CZ s. r. o., Skopalíkova 11 Brno
nabídková cena bez DPH 6.189 466,-Kč
Dopravní stavby Brno s. r. o. Trnkova 150 Brno
6.528.753,-Kč
Stylstav s. r. o., Benešovo nám. 195 Křižanov
6.988.000,-Kč
EUROVIA CZ, a. s. Vídeňská 104, Brno
9.023.123,60 Kč
Huslík s. r. o., Karlova 12, Brno
9.604.531,57 Kč
Aquatechnik, spol. s. r. o., Pechova 1228/3, Brno
9.735.162,-Kč
Po provedení srovnání nabídkových cen uchazečů se na prvním místě z důvodu nejnižší
nabídnuté ceny za provedení zakázky umístila firma REISTAV CZ s. r. o., Skopalíkova
1144/11, Brno
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse schvaluje výběr nejvhodnějšího uchazeče – společnost REISTAV
CZ s. r. o., Skopalíkova 1144/11 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku
6.189.466,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo s touto
firmou po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek.
Hlasování:

Pro

14

Proti 0

Zdržení 0

Bod č. 4 Programu Volba členů finančního výboru
Předsedající předložil následující návrh na členy finančního výboru:
Kraváček Milan
Jalová Eliška
Mgr. František Plaček
Kamil Kupsa
a vyzval členy zastupitelstva k vyjádření se k návrhům, příp. podání protinávrhů.
Žádný ze zastupitelů městyse nepodal žádný jiný návrh.
Usnesení č. 4

Zastupitelstvo městyse Svitávka volí členy finančního výboru v souladu s § 84 odst. 2)
písm. m)
p. Milana Kraváčka
Hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

p. Elišku Jalovou
Hlasování: Pro

Proti 0

Zdrželi se 0

p. Mgr. Františka Plačka
Hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

p. Kamila Kupsu
Hlasování: Pro

Proti 1

Zdrželi se 1

14

12

Bod č. 5 Programu

Zřízení Osadního výboru Sasina

Starosta městyse konstatoval, že zřízení osadního výboru upravuje § 120 a § 121 zákona o
obcích. Osadní výbory jsou dobrým prostředkem pro občany, žijící ve vzdálených částech
rozlehlejších obcí, aby mohly prezentovat a případně též prosadit své zájmy v zastupitelstvu
obce.
Jejich pomocná úloha je v zákoně vyjádřená jako iniciativní a kontrolní.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse ve smyslu § 120 a § 121 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích ve
znění pozdějších předpisů, zřizuje Osadní výbor Sasina.
Hlasování:

Pro

14

Bod č. 6 Programu

Proti

0

Zdrželi se 0

Volba předsedy Osadního výboru Sasina

Starosta městyse konstatoval, že předsedou osadního výboru může, ale také nemusí být člen
zastupitelstva obce. Jedná se o jedinou výjimku ze zásady, že předsedou musí být člen
zastupitelstva.
Starosta městyse předložil návrh na předsedu osadního výboru Sasina pana Vlastimila Janíka.
Pan Vlastimil Janík souhlasí.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse ve smyslu § 120 odst. 3 volí předsedou Osadního výboru Sasina
pana Vlastimila Janíka.
Hlasování

Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 1

Bod č. 7 Programu

Volba členů Osadního výboru Sasina

Starosta městyse konstatoval, že členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen a jsou určeni
zastupitelstvem obce.
Starosta městyse navrhl za členy osadního výboru: Ivo Peňáze, Jaroslava Tušlu, Radka
Hanáka, Věru Hanákovou, Petra Dvořáka, Marka Müllera, Alenu Fialovou a Milana Jurku.
Jmenovaní vyjádřili svůj souhlas se členstvím v Osadním výboru Sasina na své schůzi občanů
místní části Sasina dne 3. 11. 2014. Osadní výbor má tímto krokem 9 členů, což je v souladu s
§ 118 odst. 2 podle kterého musí být počet členů výboru vždy lichý

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse ve smyslu § § 120 odst. 3) volí členem Osadního výboru Sasina
p. Ivo Peňáze
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

p. Jaroslava Tušlu
Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdržení

0

p. Radka Hanáka
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

p. Věru Hanákovou
Hlasování: Pro 14

Proti

0

Zdržení

0

p. Petra Dvořáka
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

p. Marka Müllera
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

p. Alenu Fialovou
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

p. Milana Jurku
Hlasování: Pro

14

Proti

0

Zdržení

0

Bod č. 8 Programu

Smlouva o využití vodního zdroje

Starosta městyse konstatuje, že předmětem smlouvy o využití vodního zdroje mezi
xxxxxxxxxxxxx a Městysem Svitávka je využití vodního zdroje, ze kterého je zásobována
pitnou vodou většina nemovitostí , nacházejících se v katastrálním území Sasina, který je ve
vlastnictví xxxxxxx a úprava pravidel a podmínek pro čerpání pitné vody z vodního zdroje.
V průběhu rozpravy p. Mgr. Randula vznesl dotaz, zda je smlouva o využití vodního zdroje
podmíněna prodejem pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina a konstatoval, že před prodejem
tohoto pozemku by měl být vyřešen projekt zřízení vodovodu na Sasině.
P. Janík – předseda OV Sasina vyjádřil k uzavření smlouvy o využití vodního zdroje kladné
stanovisko osadního výboru.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o využití vodního zdroje, která
vychází z projednání závazků mezi xxxxxxxxxxxx a Městysem Svitávka.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy v předloženém
znění.
Hlasování: Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 1

Bod č. 9 Programu

Rozpočtové opatření

Usnesení č. 9.1
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014, toto rozpočtové opatření
je přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 14 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9.2
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014, toto rozpočtové opatření
je přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 14 Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 10 Programu

Řešení kanalizačních přípojek pro
nemovitosti č. p. 488 a č. p. 489

Zastupitelstvo městyse schvaluje postup řešení kanalizačních přípojek pro nemovitosti č.
p. 488 a č. p. 489, jejichž vlastníky jsou pan Ing. Kolmačka a pan JUDr. Zouhar.

S majitelem pozemku p. č. 1945 (KN 1938/2) p. MUDr. Janem Krejstou je jednáno ve
věci směny pozemku za obecní.
Po uzavření dohody s panem MUDr. Krejstou o směně konkrétních pozemků a splnění
zákonného požadavku pro nakládání s obecním majetkem bude zastupitelstvem městyse
schválena směna pozemků a uzavřena směnná smlouva.
Následně bude udělen souhlas s uložením přípojek těchto nemovitostí do obecních
pozemků.
Hlasování: Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 0

Bod č. 11 Programu

Diskuse, různé, závěr

V rámci rozpravy byla znovu projednávána otázka vodovodu na Sasině. Po debatě bylo
dojednáno jednání mezi vedením obce a zastupiteli panem Zdeňkem Zemanem a Ing. Josefem
Vašíčkem o variantách zřízení vodovodu, následně bude zastupitelstvu předložen časový
harmonogram realizace vodovodu na Sasině. Zastupitelé se shodli na prioritním řešení této
situace v nastávajícím období.
Starosta městyse informoval o jednání s Povodím Moravy.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala : Kamila Dřevová
Ve Svitávce 21. 11. 2014

Jaroslav Zoubek, starosta městyse

Ověřovatelé zápisu:

Radoslav Hruda dne ………………………….

Radek Jokeš dne ………………………………

