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Zápis
z XLII. zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 21. 8. 2014 od 18 hod., jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Michal Dupák (dostavil se v 18:15), RNDr. Jakub
Munzar, MUDr. Hana Fagošová, MUDr. Jan Kulhánek, Jan Fagoš, Ing. Helena Erbenová, RNDr. Vladimír Matuš,
Ing. Jiří Otta
Nepřítomní členové zastupitelstva: -------------------Den a doba konání zasedání: 21. 8. 2014, 18:00 – 18:30
Místo konání zasedání: jednací místnost Obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 starostou obce Mgr.
Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 14. 8. 2014 do 21. 8. 2014. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce
www.velky-osek.cz.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Vlastnoručně podepsaná prezenční listina
přítomných členů zastupitelstva obce na zasedání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
Jana Fagoše a RNDr. Vladimíra Matuše, zapisovatelem zápisu předsedající určil Mgr. Pavla Drahovzala.
3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a krátce i s důvody svolání zasedání zastupitelstva v době
letních prázdnin. Jelikož nebylo jiných návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/1/21/8/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program XLII. zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 21. 8. 2014 takto:
1) Změna zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavby II. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek;
2) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 1

4) Změna zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavby II. etapa podtlakové kanalizace Velký Osek
Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně probíhajícího výběrového řízení na stavitele II. etapy (dostavby)
kanalizace. Jelikož o zakázku projevily zájem i firmy z Německa, je nutné upravit kvalifikační podmínky uchazeče
tak, aby nebylo k datu podání nabídky nutné doložit odborné autorizace některých osob dodavatele dle českých
norem. Zahraniční uchazeči by totiž nestihli tuto autorizaci získat, lhůta je totiž 60 dnů, a to by mohlo být vnímáno
jako diskriminační. Splnění autorizace by doložil dle návrhu smlouvy o dílo vybraný uchazeč až ve chvíli předávání
staveniště, což je dostatečná lhůta. Dále předsedající sdělil, že v bodě 12 zadávacích podmínek (ZD) vypadne
pouze písm. c), nikoliv písm. a) a b), že jde o administrativní nedopatření. Dále uvedl, že je navrženo upravit výčet
referenčních staveb v bodě 13.1. písm. a) ZD tak, aby uchazeč dokládal 3 stavby podtlakové kanalizace v součtu
25 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let, jelikož těchto staveb se díky omezenému poskytování dotací a stavební
činnosti příliš nerealizovalo a hrozil by tak nízký počet přihlášek. Bude-li úprava podmínek schválena, pak by lhůta
pro podávání přihlášek byla na konci měsíce září 2014, potenciální uchazeči o tomto budou vyrozuměni.
Ing. Otta se dotázal, proč toto nebylo již řešeno v původních ZD. Starosta odpověděl, že české autorizace jsou
standardní požadavek při výběrových řízeních, aby zadavatel (obec) měl garanci, že práce budou provádět a
zajišťovat odborně způsobilé osoby. Zájem zahraničních uchazečů nebyl předvídán s ohledem na fakt, že v ČR
působí několik firem realizujících podtlakové kanalizace. Na otázku Ing. Otty, která firma připravuje pro obec ZD,
sdělil starosta, že firma Allotender vybraná v roce 2011.
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Ing. Erbenová vznesla požadavek na technickou úpravu ZD, aby bylo sladěno číslování stran, kapitol a názvy
kapitol v obsahu zadávacích podmínek s jejich vlastním obsahem.
Před hlasováním se dostavil člen zastupitelstva obce Mgr. Dupák, bylo tedy přítomno 9 členů zastupitelstva z 9.
Jelikož nebylo jiných návrhů, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/2/21/8/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s úpravou zadávacích podmínek na výběr dodavatele II. etapy (dostavby) podtlakové kanalizace ve Velkém Oseku
dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

5) Závěr
V závěru starosta poděkoval přítomným za účast na zasedání a zasedání ukončil. Na zasedání byl přítomen 1
občan z veřejnosti. Další, XLIII. zasedání zastupitelstva se z důvodu významné akce v termínu 16. 9. 2014, na
které bude obec reprezentována starostou obce, se bude zasedání zastupitelstva konat dne 23. 9. 2014 od 18 hod.
v budově obecního úřadu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne 21. 8. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 8. 2014
Zapisovatel: Mgr. Pavel Drahovzal
Ověřovatelé:

Jan Fagoš, v. r., ……………………………, dne 28. 8. 2014
RNDr. Vladimír Matuš, v. r., ………………………………, dne 28. 8. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 28. 8. 2014
otisk razítka obce
Pozn.:Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
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Příloha č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 21. 8. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

MUDr. Jan Kulhánek

MUDr. Jan Kulhánek, v. r.

RNDr. Vladimír Matuš

RNDr. Vladimír Matuš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ing. Jiří Otta

Ing. Jiří Otta, v. r.
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Příloha č. 2 k usnesení č. ZO/2/21/8/2014 – upravené znění zadávacích podmínek na výběr dodavatele II. etapy
(dostavby) podtlakové kanalizace
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