
 
 
 
 

Usnesení 
ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka,  

konaného dne 4. 10. 2010 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu 
městyse 

 
 
 

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: 
 
Ad 1) Znění programu zasedání zastupitelstva s rozšířením o následující body: 
 
 8. Žádost o dokrytí přímých nákladů na vzdělání ZŠ Svitávka 
 9. Rozpočtové opatření č. 8/2010 
 10. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Skalice nad Svitavou 
 11. Zpráva předsedy finančního výboru 
 12. Zpráva předsedy kontrolního výboru 
 13. Dotazy a připomínky občanů 
 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Pavel Krejcar a p. Jaromír Matějů 
 
 
Ad 4) Výběr dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Svitávka“ 
 
 
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kritérium ekonomické výhodnosti, která 
byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími kritérii: 

1) Celková výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH    80 % 
2) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla v Kč   15 % 
3) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v Kč 5 % 

 
Posouzeny byly následující nabídky: 

1) Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. 125.607.590,-Kč 
2) Vodohospodářské stavby, spol. s r. omezeným    98.069.474,-Kč 
3) BORGER BOHEMIA a. s.     112.086.191,-Kč 
4) VHS plus, s.r.o.,SYNEER VHS Vysočina a.s.  101.796.771,-Kč 
5) D.I.S., spol. s r. o.       128.645.289,-Kč 



6) VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.  144.398.018,-Kč 
7) ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o.   106.928.018,-Kč 
8) STRABAG a.s., ZIPP BRATISLAVA spol.s.r.o.  115.921.749,-Kč 

Nabídka firmy SKANSKA a. s. byla vyřazena z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny podle 
§ 77 zákona. 
Zastupitelstvo městyse vybralo jako nejvhodnějšího uchazeče firmu STRABAG a. s., ZIPP 
Bratislava  spol. s r. o. s nabídkovou cenou 115.921.749,-Kč. 
 
Hlasování: 11 pro, 3 proti (M. Vašková, ing. J. Mašek, J. Matějů) 
 
Ad 5)  Výběr dodavatele na akci  „Zateplení ZŠ Svitávka“ 
 
Byla přednesena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební 
práce „Zateplení základní školy Svitávka“. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly 
zadavateli doručeni následující nabídky: 
Nabídka č. 1 uchazeče Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.:          5.124.193,- Kč bez DPH 
Nabídka č. 2 uchazeče KELTEX , spol. s r.o.:                         5.396.355,- Kč bez DPH  
Nabídka č. 3 uchazeče SULKOM, s.r.o.:                                       6.384.427,- Kč bez DPH 
Nabídka č. 4 uchazeče DIRS Brno s.r.o.:                                      6.099.764,- Kč bez DPH 
 
Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a vyřadila následující nabídky: 
Stavební firma KLEPOCOL – nesplnění požadavků zadávacích podmínek 

- SULKOM s. r. o. Boskovice – nesplnění požadavků zadávacích podmínek 
- Keltex spol. s. r. o. Brno – nesplnění technických kvalifikačních předpokladů 

Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem DIRS Brno s. r. o. 
 
Zastupitelstvo městyse vybralo jako nejvhodnějšího uchazeče nabídku firmy DIRS Brno  
s. r. o. 
Hlasování: 11 pro, 1 zdržení (ing. Mašek), 2 proti (M. Vašková, J. Matějů) 
 
 
Ad 6) Rozšíření změny č. ÚPO Svitávka o dílčí změnu  
 
„Zastupitelstvo městyse schvaluje ve změně č. 3 ÚPO Svitávka úpravu regulativů pro dílčí 
změnu č. 14: - využití plochy TTP pro rekreaci a sport formou jízdy na koni, hipoterapie a 
agroturistiky“. 
 
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (ing. Mašek), 0 proti 
 
 
Ad 8)  Žádost o dokrytí přímých nákladů na vzdělání ZŠ Svitávka 
 
Na základě výjimky schválené zřizovatele z počtu žáků dle § 23 Školského zákona č. 561/2004 
Zastupitelstvo městyse schvaluje dokrytí prostředků na přímé náklady na vzdělání ve výši 
206.937,60 Kč.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 



 
 
 
 
Ad 9)  Rozpočtové opatření č. 8/2010  
 
 
Rozpočtové opatření č 8/2010. Toto rozpočtové opatření je přílohou usnesení. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 
Ad 10)  Komplexní pozemková úprava Skalice nad Svitavou 
 
Zastupitelstvo městyse schválilo komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalice 
nad Svitavou s rozšířením o přilehlou katastrálního území Mladkov u Boskovic, katastrálního 
území Svitávka a katastrálního území Sebranice u Boskovic.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 
 

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
 
 
Ad 2)   Kontrola plnění úkolů 
 
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o plnění usnesení z minulých zasedání, 
zastupitelstvo tuto zprávu vzalo na vědomí.  
 
 
Ad 11)  Zpráva předsedy finančního výboru 
 
Zastupitelstvo městyse Svitávka vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru městyse 
Svitávka za volební období 2006- 2010. 
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí stav daňových příjmů za období roku 2010, kterou 
přednesl předseda finančního výboru p. Jaromír Matějů.  
 
Ad 12)  Zpráva předsedy kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo městyse Svitávka vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 
městyse Svitávka za volební období 2006-2010.  
 
 
 
 
Pavel Krejcar     Jaromír Matějů 
 
 
  Ing. Martin Cetkovský  



 


