
Usnesení  ze zasedání rady OZ ve Svitávce 
konané dne 20. 5. 2002 

 
 
Účast: p. Šváb, ing. Kachlík, Jaroš, Špidla, ing. Vašíček. 
 
Počátek jednání: 16.00 hod. 
 

1. Zasedání zahájil starosta p. Šváb a dále jednání řídil. 
 

2. Rada OZ se usnesla na  projednání  a vzala k organizačnímu zabezpečení  
 

Sbírku OkÚ č. 20/2002 
- Oznámení MZ ŠR 
- Usnesení vlády ČR č. 276 
- Urgence oznámení technických údajů o vozidlech SDH obcí  
- Informace oo možnosti podání grantu 

 
      OkÚ č. 21/2002  

- Zápis z porady starostů měst a obcí okr. Blansko ze dne 18. 4. 2002  
- Informace z Energetického sdružení obcí Jižní Moravy ESOM  

 
3. Výběrové řízení na demolici objektu domu č. 59 Slavíčkova ul. Svitávka 

Řízení obeslala firma: Zemní práce – Pavliš Sulíkov 16 s celkovou cenou za demolici 
299.480,-Kč ke které je nutno připočítat daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. Práce 
budou zahájeny do 1 týdne po předání objektu a skončeny 3 týdny po zahájení.  
Další firmou je Stavodoprav Hybešova Boskovice s nabídkovou cenou 295.572,-Kč 
s připočtením DPH 5 %  je celková cena 310.351,-Kč. Započetí prací je ihned po 
podpisu a ukončení 3 týdny od zahájení prací. 
Další firmou je Vodostaving s. r. o. Zbraslavská 492 Kunštát. Výpočet ceny demolice 
je odlišně zpracována. Za demolici objektu 1078 t   130.500,-Kč 
                                     Odvoz suti na místní skládku 100 nákl. aut á 636 t    63.600,- 
                                     Odvoz kamenů na hřbitov  20 nákl. aut                       15.000,- 
                                     Odvoz suti k realizaci           5 nákl. aut                       13.000,- 
                                      Celkem          221.000,- 
                                       + 5 % DPH                                                                  11.000,- 
                                       Celkem           232.000,- 
Nejistá je otázka počtu nákl. aut a jejich výtížení uváděna 11 t na jedno nákladní auto, 
která může výrazně ovlivnit náklady. Na základě předložených nabídek firem byla 
vybrána firma Zemní práce – Pavliš pro serioznost a záruku provedení. 
 
 

 
Zasedání ukončeno v 17.15 hod. 
Zapsal : Ing. Kachlík    Kontrolu opisu provedl: 
 
Opis provedla: Dřevová  

 


