Obec Skuhrov
Zastupitelstvo obce Skuhrov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov,
konaného dne 2.8.2016, od 19:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeného v
19:00 hodin starostou obce Josefem Marhoulem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je osm členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Milana Knopa a pana Martina Mottla a
zapisovatelem paní Martinu Zálomovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov určuje ověřovateli zápisu pana Milana Knopa a pana Martina
Mottla a zapisovatelem paní Martinu Zálomovou
Výsledek hlasování: Pro 8 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 173 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl
rozšířen o bod 5 projednání záruční opravy vady ve vodárně, bod 6 schválení smlouvy o
smlouvě budoucí a bod 7 dopis pana Konopíka.
Program mimořádného zasedání Zastupitelstva
1) Zahájení, návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Vyhodnocení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku dokončení II. etapy vodovodu
Skuhrov – Drahlovice
3) Vyhodnocení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku zpracování DPS – Splašková
kanalizace v obcích Hatě a Hodyně
4) Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na nákup herních sestav pro děti a jejich umístění
5) Projednání záruční opravy vady ve vodárně
6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
7) Dopis pana Konopíka
Bod číslo 5 byl v jednání posunut a projednán jako bod číslo 2.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení číslo 174 bylo schváleno.
Projednání záruční opravy vady ve vodárně v Drahlovicích
Předsedající představil pana Mgr. Doležela, který jako právní zástupce Obce Skuhrov v této
záležitosti obec zastupuje a předal mu slovo. Pan Mgr. Doležel seznámil přítomné zastupitele
i občany s problémy souvisejícími s těmito závadami, které jsou v řešení již od loňského roku.

V důsledku špatné komunikace s dodavatelem tohoto zařízení navrhuje obci přejít
k razantnějšímu řešení situace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o stavu vymáhání opravy záruční vady na
vodárně v Drahlovicích reklamovanou u dodavatele – společnosti RISL s.r.o., IČ:
45310653, se sídle Hostivice, U vodárny 461, okres Praha – západ, PSČ, kterou přednesl
Mgr. Emil Doležel, advokát a souhlasí s provedením všech kroků k vymáhání nároků na
dodavateli, za tím účelem schvaluje provedení následujících právních jednání:
1) Objednání zhotovení odborného stanoviska nebo znaleckého posudku na
zhodnocení, zda jde o skrytou vadu díla, výši slevy z ceny díla a dále stanovení
nezbytných opatření k nápravě, která zajistí řádné fungování vodárny, vč. Odhadu
ceny za tato nápravná opatření, s cenovým limitem 50 000 Kč
2) Uplatnění nároku na slevu z ceny díla namísto nároku na opravu vady, včetně
podání příslušné žaloby na zaplacení k soudu
3) Bude-li potřebné též částečné odstoupení od smlouvy o dílo, pokud jde o vadnou část
díla
4) Uplatnění nároků na veškeré smluvní pokuty a příslušenství pohledávek ze smlouvy
o dílo, včetně podání příslušné žaloby na zaplacení k soudu
5) Udělení plné moci Mgr. Emilu Doleželovi, advokátovi sídlem Sokolovská 32/22,
Praha 8 ke všem výše uvedeným právním jednáním
Výsledek hlasování: Pro 8 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 175 bylo schváleno.
Vyhodnocení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku dokončení II. etapy vodovodu
Skuhrov - Drahlovice
Předsedající seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení. Do výběrového
řízení se přihlásili obchodní firmy Výstavba sítí Kolín a.s., RISL s.r.o., AQUARIUS, spol.
s r.o., STAVOKOMPLET spol. s r.o., SPEEDDRILL, s.r.o., PETR KOŽENÝ, s.r.o.,
BROCHIER s.r.o. a GASCO spol. s r.o.. Z výběrového řízení byli vyloučeny pro nesplněný
všech zadaných kritérií pro výběrové řízení obchodní firmy SPEEDDRILL s.r.o. a PETR
KOŽENÝ s.r.o.. Zakázka se dle nejvýhodnější nabídky přiděluje uchazeči AQUARIUS, spol.
s .r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve prospěch uchazeče AQUARIUS,
spol .s r.o., neboť jeho nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, schvaluje rozhodnutí o
vyloučení uchazečů Petr Kožený s.r.o. a SPEEDRILL spol. s r.o., z důvodu nesplnění
kvalifikace dle ZD a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 176 bylo schváleno.
Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku zpracování dokumentace
k provedení stavby – Splašková kanalizace v obcích Hatě a Hodyně
Předsedající seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení. Do výběrového
řízení se přihlásili obchodní firmy ONEGAST s.r.o. a PROJEKT IV s.r.o.. Zakázka se dle
nejvýhodnější nabídky přiděluje uchazeči PROJEKT IV s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,
schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve prospěch uchazeče PROJEKT IV
s.r.o., neboť jeho nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 177 bylo schváleno.
Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na nákup herních sestav pro děti a jejich umístění
Předsedající seznámil zastupitele a občany s výsledkem výběrového řízení. Jako
nejvýhodnější dodavatel je obchodní firma BONITA Group Service s.r.o., která splňovala
všechny podmínky pro zbudování dětského hřiště (norma ČSN EN 1176, norma EN 71/3,
certifikace herního zařízení atd.) s ohledem na bezpečný provoz a snížení rizika vzniku
poranění vážného charakteru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje jako dodavatele herních sestav pro děti obchodní
společnosti firmu BONITA Group Sevice s.r.o. a jejich umístění bude 1x v Hodyni a 1x v
Hatích.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 178 bylo schváleno.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí
Předsedající seznámil zastupitele a občany se smlouvami o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6010806/VB/01
Skuhrov – Knn pro p. č. 469/1 a dále schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6010753/VB/01
Drahlovice pro p. č. 101
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 179 bylo schváleno.
Dopis pana Konopíka
Předsedající seznámil zastupitele a občany s dopisem zaslaným panem Konopíkem
vlastníkem chaty č. 63. Pan Konopík žádá o odstranění vzrostlých stromů u jeho chaty. Bylo
provedeno místní šetření spolu s Lesy ČR. Jako řešení je navrhnuto zajistit provedení prořezů
kritických stromů (3 olše).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skuhrov schvaluje provedení prořezů 3 olší u chaty č. 63 ve vlastnictví
pana Konopíka. Starosta obce provede výběr nejvhodnější nabídky na tuto práci.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů, Proti 0 členů, Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 180 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Příloha zápisu:
1) Prezenční listiny
Zápis byl vyhotoven dne 2.8.2016
Zapisovatel:………………………….
Ověřovatelé: ………………………………dne………………….
………………………………dne………………….
Starosta:………………………………..dne……………………..

