Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo
19.10. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně
Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny
Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti
Program:
1. Kanalizace Jimlín – Zeměchy , IV etapa – výběr zhotovitele,
2. Diskuse
3. Závěr

Zahájení:
Starostka Jana Mikovcová zahájila veřejné zasedání ZO v 18.05 hodin, přivítala přítomné na
veřejném zasedání ZO. Konstatovala, že je přítomno 8 členů ZO, takže je zasedání usnášení
schopné.
Schválení programu: starostka předložila návrh programu, který byl zveřejněn veřejnou
vyhláškou. Návrhy na doplnění programu ze strany zastupitelů nebyly předloženy.
Hlasováno o programu ve znění předloženém pí. starostkou.
Hlasování:

8 pro

0

proti

0

zdržel se

Program byl schválen

Volba ověřovatelů
Ověřovatelé zápisu: Václav Červíček, Stanislav Tomáš
Hlasování:
8 pro 0
proti 0 zdržel se
Zapisovatelka: Zdenka Svobodová
1. Kanalizace Jimlín – Zeměchy , IV etapa – výběr zhotovitele,
Paní starostka seznámila přítomné s průběhem zadávacího řízení a posuzováním došlých
nabídek. V termínu stanoveném zadávací dokumentací (9.10.2015bylo na adresu obecního
úřadu doručeno 6 nabídek. Tyto byly otevřeny, přítomným zástupcům uchazečů přečteny
nabídkové ceny a následně byly nabídky posouzeny hodnotící komisí. Jednomu z uchazečů
byla zaslána výzva k doplnění bankovní záruky, druhému uchazeči výzva k objasnění
nepřiměřeně nízké ceny. Na základě žádosti byl uchazeč povinen podle § 77 odstavec 6) ZVZ
písemně odůvodnit mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to dle § 77 odstavec 2) ZVZ
zejména konkrétními objektivními příčinami.
Bankovní záruky byly doplněny. S textem odpovědi tohoto uchazeče (Společnost Jimlín) se
zastupitelé měli možnost seznámit. Vysvětlení nepřiměřeně nízké ceny uchazeč k některým
částem výzvy nepodal vůbec, k jiným pouze neuspokojivě. Z toho důvodu hodnotící komise
navrhuje uchazeče “Společnost Jimlín“, v souladu s ustanovením § 76 a základě ustanovení §
77 odstavec 6) č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyřadit
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace Jimlín – Zeměchy IV. etapa“.
V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18.20 dostavil na zasedání Pavel Karas

O vyřazení z účasti v zadávacím řízení rozhoduje zadavatel. Protože ze zákona 128/20016 Sb.
O Obcích zcela jednoznačně nevyplývá, zda má ve věci rozhodovat rada či zastupitelstvo, lze
vyvozovat, že tato pravomoc patří radě. V obcích kde není rada zřízena, starostovi, mimo
obligatorně vyjmenované pravomoci spadající zastupitelstvu. Protože však rozhodování o
vyloučení nabídky s nejnižší cenou lze posuzovat i z hlediska nakládání s veřejnými
prostředky, což spadá do pravomoci zastupitelstva, bylo doporučeno, aby si zastupitelstvo
vyhradilo pravomoc ve věci rozhodnout.
Usnesení č. 94/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce
si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o vyloučení uchazeče z účasti na zadávacím řízení na
veřejnou zakázku Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa
hlasování pro 9

proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 95/2015
Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, vyloučení uchazeče
Zastupitelstvo obce
na základě doporučením hodnotící komise vylučuje „Společnost Jimlín“ (1. člen společnosti
EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766, 2. člen společnosti
PRESSKAN systém, a.s., se sídlem Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov, IČ 60743824, správce
společnosti EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766,
zastoupený Josefem Kuncem, jednatelem), z účasti na
zadávacím řízení na veřejnou
zakázku Kanalizace Jimlín – Zeměchy, IV. etapa, protože uchazeč neodůvodnil mimořádně
nízkou cenu v dostatečném rozsahu.
hlasování pro

9

proti 0 zdržel se 0

2. Diskuse
p. Stanislav Tomáš tlumočil žádost pana J. Kaleji, aby byla zrušena autobusová zastávka v
Zeměchách, protože se tam schází mládež a především v pátek a sobotu večer ruší okolo
bydlící obyvatele hlukem. Informoval i o tom, že pan Kaleja volal policii Postoloprty, aby
zjednala pořádek, ale než přijeli, už na zastávce nikdo nebyl. P. Tomáš uvedl, že při jednání
s panem Kalejou hovořil o tom, že zrušení zastávky nepřipadá v úvahu.
Zastupitelé žádost projednali, zrušení zastávky jednohlasně zavrhli. Paní starostka
informovala zastupitele, že v úterý 20.10. se zúčastní setkání s vedením Policie Postoloprty
ve Hřivicích a předá jim požadavek, aby se hlídka zaměřila na kontrolu zastávky v Zeměchách
v problematických dnech a hodinách.
Paní starostka navrhla odstranit jeden smrk proti autoservisu pana Fryče v Jimlíně, který je
v bezprostřední blízkosti lampy veřejného osvětlení a prakticky celou ji zakrývá a stíní světlo.
Je součástí řady jehličnanů vysazených v hustém sponu podél silnice k zámku. Zastupitelé
souhlasili. Pan Karas se nabídl, že s prací pomůže.

Na základě podnětu zastupitelů z předchozích jednání nechala paní starostka zpracovat
návrh a nabídku na nové vánoční osvětlení stromu. Zastupitelům byl předložen návrh
(vizualizace) nového osvětlení vánočního stromu u obchodu COOP. Nabídka firmy ELSAZ byla
zpracována ve dvou alternativách. Zastupitelé vybrali levnější variantu, kdy budou
zakoupeny LED řetězy jednou použité u nichž dodavatel dává stejnou záruční dobu jako u
nových, 2 roky.
Paní starostka informovala zastupitele o předběžném jednání s panem Václavem Davidem,
který vlastní teleskopický manipulátor Merlo, zda by bylo možné tento stroj využít pro
potřeby obce (oprav veř. osvětlení, vánoční výzdoba, řezání stromů). Pan David nemá ke
stroji k dispozici pracovní plošinu, ale slíbil že zjistí jaké jsou možnosti jejího dokoupení.
Zastupitelé se shodli, že by bylo dobré mít plošinu v obci a podle ceny za pořízení bude
s panem Davidem jednáno o spolupráci při pořízení a využití techniky.

3. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.10 hodin

Ověřovatelé :

_____________________
Václav Červíček

________________________
Ing. Jana Mikovcová, starostka

__________________
Stanislav Tomáš

_________________________
Vladimír Brabec, místostarosta

