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ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

(OZNAMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY) 

Zadavatel: obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, IČ 00241334, zastoupená 
Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce 

,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka li. a Ill. 

etapa" 

Veřejná zakázka je zadávána dle §31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon) mimo režim zákona, při dodržení zásad uvedených v ustanovení §6 zákona. 

Obec Jíloviště jakožto zadavatel ve výběrovém řízení na zakázku s názvem 

,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka li. a Ill. etapa" 

rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v této veřejné zakázce. 

Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku a kteří byli hodnoceni: 

Pořadové Obchodní jméno, sídlo účastníka Celková nabídková 
číslo bez DPH 

1. EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALUV DVŮR s.r.o., Luční
111, 267 01 Králův Dvůr-Zahořany, IČ 24835030 3.457.102,32 

2. RISL s.r.o., U vodárny 461, 253 01 Hostivice, IČ 
45310653 2.562.953,74 

3. FK Sau a.s., Fr. Diviše 386/29, 104 00 Praha 10-
Uhřiněves, IČ 26503468 2.571.921,85 

4. HES stavební s.r.o., zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4,
IČ 28143213 2.671.760,88 

5. Diostav s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ
01414551 2.347.909,91 

V tomto výběrovém řízení nebyla v rámci posouzení podmínek účasti vyloučena nabídka 
žádného účastníka výběrového řízení. S ohledem na hodnotící kriterium, kterým je nejnižší 
nabídková cena - od nejvyššího počtu získaných bodů po nejnižší. 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Jíloviště: 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následujíci chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: 

■ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 72, neboť:

Zastupitelstvo obce Jíloviště dne 13.2.2019 rozhodlo o navýšení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva, avšak odměny neuvolněným členům zastupitelstva jsou nesprávně 
vypláceny již od 1.2.2019, což je v rozporu s§ 72 odst. 2. 

NAPRAVENO 
Chyba byla napravena ve výplatním termínu za listopad 2019 (zkontrolováno ve 
Mzdových listech za rok 2019). 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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Krajský úřad Středočeského kraje 
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 

SpZn: SZ _ 034822/2019/KUSK 
Čj.: 001072/2020/KUSK 

Stejnopis č. 0 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

, v v 

JILOVISTE 

IČ: 00241334 
za rok 2019 

Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím 
orgánem. 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
• 18.11.2019
■ 17.02.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Přezkoumávané období: 

Přezkoumáni proběhlo v sídle obce: 

Přezkoumání vykonaly: 

01.01.2019 - 31.12.2019 

Jíloviště 
Pražská 81 
252 02 Jíloviště 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Irena Kováříková 
Jiřina Šamanová - kontroloři:

Zástupci obce: Ing. Vladimír Dlouhý- starosta (17.2.2020) 
RNDr. Jana Malá, CSc. - místostarostka (18.11.2019) 
Marie Hrubá - správce rozpočtu 
Ing Silvia Bubeníková - hlavní účetní 
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ZÁVAZNÁ 

Obec: Obec Jíloviště 
Název týmu: Veteráni Jíloviště 

Kontaktní osoba: Ing.Vladimír Dlouhý 

PŘIHLÁŠKA 

E-mail: obec@jiloviste.cz ............ tel. 602 236 328 

Barva dresů: červená 
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