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003 zapsal dne: 23.08.2012 / 18:03 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Skala M., Stuchlíková K.,
Rejthar I.
Zápis:

Omluven:

Dostal T.

Zasedání konané dne 23.8.2012 zahájila v 18.00 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1. Ověření zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Dohoda o předání vodovodního řadu 1-6-2
4. Obecní byt – provedení drenážního systému na zamezení vlhkosti
5. Vodné za r. 2011 - vyúčtování
6. Veřejná zakázka na stavební práce: Výstavba kanalizace Radovesnice I – výběr nejvhodnější nabídky
7. ČEZ – Kupní smlouva č. IV-12-6003834
8. VODOS – souhlas se změnou účtu pro zasílání nájmu z vodovodu
9. Usnesení
10. Závěr
1.

Ověření zápisu
ZO odsouhlasilo, že kontrolu tohoto zápisu provede Jandák M.
a Skala M.

2.

Rozpočtové opatření č. 2
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2.

3.

Dohoda o předání vodovodního řadu 1-6-2
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem vodovodního řadu 1-6-2 v délce 95 metrů
do vlastnictví obce dle Dohody o předání vodovodního řadu 1-6-2 ze dne 23.8.2012. Zároveň
ZO souhlasí s následným předáním tohoto řadu do provozování firmě VODOS s.r.o., Legerova 21,
Kolín 3, a to na základě provozovatelské smlouvy.

4.

Obecní byt – provedení drenážního systému na zamezení vlhkosti
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením drenážního systému kolem obvodových zdí OÚ, kde se nachází
obecní byt v ceně cca 50.000,- Kč. ZO souhlasí, že tuto práci provede firma Bohuslav Vaňhal,
Polepy, IČO: 667 67 130.

5.

Vodné za r. 2011 - vyúčtování
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování vodného za r. 2011 od firmy VODOS s.r.o. Kolín.

6.

Veřejná zakázka na stavební práce: Výstavba kanalizace Radovesnice I – výběr nejvhodnější nabídky
Ve zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení, které pro obec zpracovává firma Stavební poradna
s.r.o. České Budějovice, byla odeslána výzva k podání nabídek. Nabídku podaly tyto firmy:
1. STAVOKOMLET spol. s r.o., Kralovická 251, 250 01Brandýs n/L IČO: 47052945
2. POHL cz,a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky
3. FISA s.r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno IČO: 47541733
4. KVINT Konopiště spol. s r.o., 384 22 Konopiště 45 IČO: 40743161
5. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., Vražská 322, 252 28 Černošice IČO: 25075543
Kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Výsledné pořadí nabídek dle nabídkové ceny vč. DPH:
1. STAVITELSTV9 ŘEHOŘ, s.r.o.
19.985.485,- Kč
2. FISA s.r.o.
20.154.731,- Kč
3. STAVOKOMLET spol. s r.o.
20.844.052,- Kč
4. KVINT Konopiště spol. s r.o.
21.221.454,- Kč
5. POHL cz,a.s.
22.631.120,- Kč

ZO rozhodlo jednat o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., Vražská 322, 252 28 Černošice IČO: 25075543, a to
16.654.571,- Kč bez DPH, tj. 19.985.485,- Kč vč. DPH
7.

ČEZ – Kupní smlouva č. IV-12-6003834
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu, která se týká prodeje pozemku p.č. 100/23
a st.p.č. 223 v k.ú. Radovesnice I za celkovou cenu 14.400,- Kč, kde obec Radovesnice I je
prodávajícím a ČEZ je kupujícím.

8.

VODOS – souhlas se změnou účtu pro zasílání nájmu z vodovodu
ZO souhlasí se změnou účtu pro zasílání nájmu z vodovodu z důvodu vyčlenění těchto peněžních
prostředků pro budoucí investice do vodovodního řadu či kanalizace.
Nové č. účtu: 2068158399/0800 Česká spořitelna

9.

Usnesení
Návrh usnesení:

19/12 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2
hlasování: 6-0-0
(pro-proti-zdržel se)
schváleno
20/12 - ZO schválilo Dohodu o předání vodovodního řadu 1-6-2 ze dne 23.8.2012 a souhlasí s bezúplatným
převodem vodovodního řadu 1-6-2 v délce 95 metrů do vlastnictví obce.
hlasování: 6-0-0
schváleno
21/12 - ZO schvaluje předání vodovodního řadu 1-6-2 do provozování firmě VODOS s.r.o.,
Legerova 21, Kolín 3, a to na základě provozovatelské smlouvy.
hlasování: 6-0-0
schváleno
22/12 - Zastupitelstvo obce schvaluje provedení drenážního systému kolem obvodových zdí OÚ, kde
se nachází obecní byt a souhlasí, že tuto práci provede firma Bohuslav Vaňhal,
Polepy, IČO: 667 67 130.
hlasování: 6-0-0
schváleno
23/12 – Akce: Výstavba kanalizace Radovesnice I – výběr nejvhodnější nabídky
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., Vražská 322, 252 28 Černošice IČO: 25075543, a to
16.654.571,- Kč bez DPH, tj. 19.985.485,- Kč vč. DPH
hlasování: 6-0-0
schváleno
24/12 – ZO schválilo Kupní smlouva č. IV-12-6003834, která se týká prodeje pozemku p.č. 100/23
a st.p.č. 223 v k.ú. Radovesnice I za celkovou cenu 14.400,- Kč, kde obec Radovesnice I je
prodávajícím a ČEZ je kupujícím.
Hlasování: 6-0-0
schváleno
25/12 - ZO schvaluje změnu účtu pro zasílání nájmu od firmy VODOS Kolín z vodovodu z důvodu vyčlenění
těchto peněžních prostředků pro budoucí investice do vodovodního řadu či kanalizace.
Nové č. účtu: 2068158399/0800 Česká spořitelna
Hlasování: 6-0-0
schváleno

10. Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 21.45 hod.

Starostka obce Danuše Dušková

.........................

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

.........................

Zápis ověřil: p. Jandák M.

.........................

p. Skala M.

.........................
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