Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 9. července 2014

Přítomni:

Mgr. Jan Grolich
Zdeněk Severa
Mgr. Pavel Drozd
Mgr. Petr Pelikán

Omluveni:

Ing. Marek Neveselý

č. 13/2014

Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni čtyři členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Výběrové řízení na bourání budov v JZD
2. Řešení vícenákladů na opravu tanečního parketu
3. Řešení nákladů na nátěr fasády obecního úřadu
4. Schválení zřízení věcného břemene pro přípojku NN
5. Diskuze
6. Závěr
Usnesení č. 1/13/2014 – schválení programu jednání:
1. Výběrové řízení na bourání budov v JZD
2. Řešení vícenákladů na opravu tanečního parketu
3. Řešení nákladů na nátěr fasády obecního úřadu
4. Schválení zřízení věcného břemene pro přípojku NN
5. Diskuze
6. Závěr
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

1. Výběrové řízení na bourání budov v JZD
V rámci výběrového řízení bylo doručeno včas 10 nabídek.
Obálky byly otevřeny za přítomnosti zástupce uchazeče spol. TD LKW s.r.o.
a obsahovaly následující informace:
Identifikace uchazeče
1
2
3
4
5
6

MROZEK a.s.
Bystřice n. Olší, IČ: 25904612
RECYDO ULEHLA, s.r.o.
Brno, IČ: 25349023
GREGOR CZ, s.r.o.
Žďár n. Sázavou, IČ: 27938999
TD LKW s.r.o.
Hustopeče, IČ: 29380421
KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Kunštát, IČ: 25311883
PB SCOM s.r.o.
Hranice, IČ: 25397087

Nabídková
cena bez DPH

Nabídková
cena vč. DPH

Úplnost
nabídky

Pořadí

2.380.000

2.879.800

ANO

3.

2.649.159

3.205.482

ANO

7.

5.834.847

7.060.165

ANO

10.

3.469.002

4.197.492,42

ANO

9.

2.656.659

3.214.557

ANO

8.

2.141.941

2.591.749

ANO

2.

7
8
9
10

MORAVOSTAV Brno, a.s.
Brno, IČ: 46347542
Rovina, a.s.
Hulín, IČ: 64508510
L.N.O., s.r.o.
Brno, IČ: 60714018
Terrabau, s.r.o.
Brno, IČ: 26244411

2.497.358

3.021.803

ANO

6.

2.479.505

3.000.201

ANO

5.

1.646.791

1.992.617

ANO

1.

2.476.880

2.997.025

ANO

4.

Nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou byla porovnána s druhou nabídkou
v pořadí. Porovnány byly všechny položkové ceny a bylo zjištěno, že se v nabídce
neobjevuje žádná položka s mimořádně nízkou cenou, ale že jsou všechny položky
rovnoměrně nižší než u druhé nabídky v pořadí, a to včetně položek za likvidaci
azbestu.
Starosta by pověřen k ověření referencí a v případě, že se neobjeví žádná
nesrovnalost, bude uzavřena smlouvy s vítězným uchazečem s nejnižší nabídkovou
cenou.
Usnesení č. 2/13/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo ne bourání
budov v areálu JZD se společností L.N.O., s.r.o. za celkovou cenu 1.992.617 vč. DPH.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

2. Řešení vícenákladů na opravu tanečního parketu
Starosta obce předložil radě k řešení nové vyčíslení víceprací na opravě tanečního
parketu, které obsahují pouze vícepráce na rozebrání a položení větší výměry dlažby –
celkem navýšení 41m2 za celkovou částku včetně materiálu 10.358,- Kč.
Usnesení č. 3/13/2014 – Rada obce schvaluje úhradu víceprací za pokládku dlažby
v celkové částce 10.358,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Řešení nákladů na nátěr fasády obecního úřadu
Starosta obce předložil radě návrh, aby byla upravena fasáda budovy obecního
úřadu. Jednalo by se pouze o nátěr, který bude proveden technickým
zaměstnancem obce. Předpokládané náklady jsou do 5.000,- Kč.
Usnesení č. 4/13/2014 – Rada obce schvaluje nátěr budovy obecního úřadu za
maximální částku 5.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Schválení zřízení věcného břemene pro přípojku NN
Starosta obce předložil radě ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na zřízení smyčky NN pro dům na pozemcích p.č. 2037/4 a 2038/3.
Smyčka NN a její napojení poveden z části přes obecní pozemek p.č. 595/51.
Odměna za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč
Usnesení č. 5/13/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. na zřízení smyčky NN na
pozemku p.č. 595/51.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Diskuze
Z. Severa upozornil na to, že by se mělo zajistit další zalití ovocných stromků, protože
nepřišly hlášené deště.
Starosta zalití zajistí, pokud do víkendu nebude dostatečně pršet.
6. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 7. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

