Obec Milejovice
datum: středa 4. listopadu 2020

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 3.11.2020 konaného na dvoře Milejovického úřadu

Obec Milejovice
začátek: 19:05

konec: 19:15

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Havel
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Miroslav Fouček
Michael Jung
Miroslava Jezlová

Schválený program: (4 – 0 – 0)1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustanovení zapisovatele
Ustanovení ověřovatelů zápisu
Seznámení s nabídkami a výběr firmy na opravu komunikace
Odprodej části pozemku pro trafostanici
Nákup kaprů
Diskuze

Program byl schválen.
Schůze byla na dvoře obecního úřadu / Milejovické hospody. Starostka obce upozornila na
pořizování audiozáznamu.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.
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ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Havla a Tomáše Rybu.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na opravu komunikace (4 – 0 – 0)1)
Starostka obce informovala o dodání 3 nabídek firem. Předešlý den večer komise ve složení
Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová otevřela neporušené obálky.
Nabídky byly od firem Strabag a.s., AKM Tábor s.r.o. a Vialit Soběslav spol. s r.o..
Vše je zapsáno v protokolu z otevírání nabídek. Kromě nabídky společnosti Vialit Soběslav spol.
s r.o. vyhověly ostatní nabídky zadání. Společnost Vialit Soběslav spol. s r.o. nebyla schopna
uskutečnit práce v požadovaném termínu ze zadání.
Byla vybrána firma Strabag a.s., která byla druhá nejlevnější v ceně 329 089,75 Kč.
Po opravě komunikace proběhne převzetí komunikace SÚS Jihočeského kraje.
Tomáš Ryba dodal, že firma Vialit Soběslav spol. s r.o. byla výrazně levnější o cca 130 tisíc Kč.
Ale práce chtěla provést až v květnu roku 2021. Byla tedy vybrána firma Strabag a.s., která provede
práce v požadovaném termínu, v tomto roce.
Michal Fouček informoval o stavu financí na účtech. Na účtu v Moneta Money Bank a.s.
je 1,6 miliónu Kč a v ČNB je 0,25 miliónu Kč. Za kanalizaci zbývá doplatit 1,2 miliónu Kč.
Pro opravu komunikace peníze obec má.
Starostka nechala hlasovat o přijetí nabídky firmy Strabag a.s.
Bod 3. byl schválen – byla přijata nabídka firmy Strabag a.s..

ad 4. Odprodej části pozemku pro trafostanici (4 – 0 – 0)1)
Starostka informovala o kupní smlouvě se společností E.ON Distribuce, a.s. na odkup kusu
pozemku o výměře 21 m2 za stávající trafostanicí. Společnost E.ON Distribuce, a.s. zaplatí
za pozemek 1 700,- Kč. Jedná se o pozemek pro novou trafostanici. O odprodeji stávající stanice
se bude jednat po vybudování nové trafostanice.
Starostka nechala hlasovat o přijetí kupní smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s. na odkup
21m2 pozemku pro novou trafostanici.
Bod 4. byl schválen – prodej pozemku společnosti E.ON Distribuce, a.s..
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ad 5. Nákup kaprů (4 – 0 – 0)1)
Starostka informovala, že obec by koupila pro trvale přihlášené obyvatele kapry na Vánoce,
tak jak je zvykem z předešlých let. Michal Fouček dodal, že se jedná o částku do 20 tisíc Kč.
Starostka nechala hlasovat o nákupu kaprů.
Bod 5. byl schválen – nákup kaprů pro obyvatele na Vánoce.

ad 6. Diskuze
Starostka informovala o kanalizaci a ČOV. V současné době je možné se do kanalizace
již připojovat. Kolaudace bude po zkušebním provozu, kdy bude zjištěno, zda je ČOV funkční.
Kolaudace musí proběhnout do konce roku.
Dále informovala o kolaudaci cesty na Jedraž, která proběhla dnes, bez závad. Pouze byla
upozorněna policí, že v případě, kdyby byly odstraněny červené patníky, mění se přednost v jízdě.
Byla by zde přednost zprava, pravidlo pravé ruky. Proto starostka požádala, kdyby si někdo všiml,
že patníky zmizely, ať jí ihned informují.
Michal Fouček dodal, že pokud jsou po obou stranách komunikace červené patníky, význam
je stejný jako značka dej přednost v jízdě.
Starostka ukončila schůzi.

Zapsal:

___________________
Michal Fouček

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Tomáš Ryba

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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Protokol z otevírání doručených nabídek
pro akci
„Oprava komunikací v obci“

Na Obecní úřad Milejovice byly doručeny 3 nabídky. Kontrola, otevírání a vyhodnocení
doručených nabídek začala v pondělí 2. října 2020 v 18:00 na Obecním úřadě Milejovice
za přítomnosti všech zvolených členů.
Členové komise shledali, že všechny nabídky byly v uzavřených, neporušených obálkách.
Po skončení lhůty nebyly doručeny žádné další nabídky.

Nabídka číslo 1
Obchodní firma Strabag a.s.
Sídlo

Kačírkova 982/4, Praha 5, PJ Prachatice, Vodňanská 333, 38311
Prachatice

IČ 60838744
Kontakt Josef Pavlík, tel: 602 131 172, Josef.pavlik@strabag.com
Nabízená cena s DPH 329089,75

Nabídka číslo 2
Obchodní firma AKM Tábor s.r.o.
Sídlo Chýnovská 2217, Tábor 39002
IČ 06588581
Kontakt akmtabor@seznam.cz
Nabízená cena s DPH 794788,5
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Nabídka číslo 3
Obchodní firma Vialit Soběslav spol. s.r.o.
Sídlo Na Švadlačkách 478/II, 39201, Soběslav
IČ 14504456
Kontakt 731541750, vialit.sobeslav@volny.cz
Nabízená cena s DPH 198984,5

Nabídky vyhověly požadavkům zadavatele, kromě nabídky č.3. Důvodem bylo, že tato firma není
schopna zakázku uskutečnit v námi požadovaném termínu. Komise tedy vybrala nabídku s druhou
nejnižší cenou a tou je nabídka č. 1 za 329089,75.
Kontrola, otevírání a vyhodnocení nabídek bylo ukončeno v pondělí 2. října 2020 v 18:25.

_______________
Miroslav Havel

_______________
Tomáš Ryba

člen komise
předseda kontrolního výboru

člen komise
předseda finančního výboru

_______________
Svatava Tichopádová
člen komise
starostka obce
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