Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021
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ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE
Restaurace Pod lesem, Jíloviště
Číslo:
Datum:
Začátek zasedání:
Ukončení zasedání:

22/2021
12.7.2021
I 8:05 h
18:30 h

Přítomm: F. Andres (část.), V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer,
Omluveni: I. Doubková, M. Petřík, J. Vorel
Hosté: žádní
Zasedání řídil starosta V. Dlouhý
Předsedající předložil návrh:
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 22/202 I: Hilgert, Rogner
- zapisovatel zápisu č. 22/2021: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 22/2021
PROGRAM:
1.

Zahájení

2.

Projednání a schválení:

a) V ýpovědi smlouvy o dodávce work outu - volnočasové aktivity s firmou Tewiko s.r.o.
b) Vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a sez11amu přímo obesílaných dodavatelů na výstavbu
work outu na veřejném sportovišti
c) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na výstavbu work outu na veřejném
sportovišti
d) Směrnice 1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
e) Podání žádosti o dotaci Středočeský Fond obnovy venkova - program 2021-2024

3)

Různé: Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva 26.7.2021

4)

Informace

a) Informace o stavbách
b) Informace z obce
5)

Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 22/2021

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Proti: O
Zdržel se: O
Program zasedání ZO Jíloviště č. 22/2021 byl schválen 5 hlasy.
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1.

Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/202 I dne 12.7.2021

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou obce Ing.
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 221 odst. I zákona c.
228/2200 Sb o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 223 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28.6.2021 do
12.7.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

2)

Projednání a schválení

a) Výpovědi smlouvy o dodávce work outu -volnočasové activity s firmou Tewiko s.r.o.
S firmou lewiko s.r.o. byla uzavřena smlouva na n\kladě doporučení hodnotící komise, kten\ byla schválena na
20. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště. Po µo<lµisu smlouvy a µři je<luáuí o pt-e<láuí slaveuišlě, firma Tewiko
požadovala dodatek ke smlouvě a prodloužení termínu dokončení díla z 31.7.2021 na září 2021.
Podepsáním takového dodatku a prodloužením již podepsaného termínu dokončení by obec porušila podmínky
výběrového řízení, což by bylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě by byli
poškozeni ostatní přímí i potenciální z�jemci o účast ve výběrovém řízení.
Záležitost jsme konzultovali rovněž s poskytovatelem dotace, která nám byla na tuto akci přidělena od MMR ve
výši 1,3 mil. Kč., a bylo nám doporučeno v rámci zachování transparentnosti VŘ smlouvu s Tewiko vypovědět a
vypsat nové VŘ s dostatečnou lhůtou pro dokončení.

Návrh usnesení č. 2a/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výpověď smlouvy, uzavřenou mezi firmou Tewiko s.r.o. a obcí
Jíloviště ze dne 1.6.2021 z důvodu nedodržení termínu dokončení stavby a pověřuje starostn obce Jíloviště
podpisem výpovědi.
Pro: V. Dlonhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Zdržel se: O
Proti: O
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2a/22/2021 byl schválen 5 hlasy.

b) Opětovné vyhlášení výběrového řízení, schválení textn výzvy a seznamu přímo obesílaných
dodavatelů na výstavbu work outu na veřejném sportovišti
Obec vyhlašuje opakované VŘ na dodavatele výstavbu work outu na veřejném sportoviště. VŘ administruje firma
JASTA CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Ondřejem Staňkem, tato firma rovněž podala na MMR žádost o dotaci na tuto
akci, která nám byla přidělena ve výši 1,3 mil. Kč. Předpokládaná cena zakázky je 1,7, mil. Kč.

Workout - volnočasové aktivity
Obec Jíloviště
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne12.7.2021
Seznam oslovených účastníků výběrového řízení:
Bonita Group Service s.r.o.
Drásov 583
664 24 Drásov
info@hriste-bonita.cz
IČ: 27738795
STAVOCERM s.r.o.
Lidická493
407 47 Varnsdorf
cermakjan@email.cz
IČ: 08082359
RRF.NUS s.r.o.
Polešovice 749
687 37 Polešovice
brenus@brenus.cz
IČ: 26882710
TRAntoš s.r.o.
Nad Perchtou 1631
511 01 Turnov
tr@trantos.cz
IČ: 48152587
COLMEX s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
!JO 00 Prnha1
info@colmex.cz
IČ: 29037221
Zároveň bude VŘ vyvěšeno na úřední desce a na stránkách zadavatele.
Návrh usnesení č. 2b/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje opakované vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a
seznamu přímo obesílaných dodavatelů na výstavbu work outu na veřejném sportovišti, kterými
jsou: Bonita Group Service s.r.o., STAVOCERM s.r.o., BRENUS s.r.o., TRAntoš s.r.o., COLMEX s.r.o.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Zdržel se: O
Proti: O
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2b/19/2021 byl schválen 5 hlasy.
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021
c) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na výstavbu work outu
na veřejném sportovišti
Návrh složení hodnotící komise: Jana Malá - předseda komise pro otevírání obálek, František Andres
místopředseda komise pro otevírání obálek, Vladimír Dlouhý - člen komise pro otevírání obálek
Náhradníci:
Vorel
Hilgert
Petřík
Otevírání obálek 23.7. v 9:30 hod.
Návrh usnesení č. 2c/22/2021
Zastnpitelstvo obce Jíloviště schvalnje složeni hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výbcrového
řízení na výstavbo work ontn na veřejném sportovišti: Jana Malá - předseda komise pro otevírání
obálek, František Andres - místopředseda komise pro otevírání obálek, Vladimír Dlonhý- člen komise
pro otevírání obálek.
Náhradníci:
Vorel
Hilgert
Petřík
Pro: V. Dlonhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Zdržel se: O
Proti: O
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh nsnesení č. 2c/22/2021 byl schválen 5 hlasy.

d) Směrnice 1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahn
Jedná se o aktualizaci Směrnice 1/2017 v souladu s novou legislativou. Mimo jiné se Směrnice opravuje o
nové limity v rámci kategorií I - IV na dodávky nebo na služby částce 2.000.000 Kč bez DPH nebo na
stavební práce částce 6.000.000 Kč bez DPH.
V zásadách pak přináší Směrnice další povinnosti jako:
zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci nebo v jiném státě, který má s
Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto
států k zadávané veřejné zakázce
- zadavatel je při postupu podle zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru
dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona.
- sociálně odpovědným zadáváním: postup podle zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit
například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní
hlediska spojená s veřejnou zakázkou
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021
- environmentálně odpovědným zadáváním: postup podle zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit
například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce
a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, inovací: implementace nového nebo
značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.
- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude vždy probíhat písemnou formou, kterou se rozumí i
elektronická podoba (datová schránka, e-mail).

Návrh usnesení č. 2d/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směrnici 1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahn a
rnší směrnici obce Jíloviště č. 1/2017 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Zdržel se: O
Proti: O

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2d/22/2021 byl schválen 5 hlasy.
e)

Podání žádosti o dotaci Středočeský Fond obnovy venkova - program 2021-2024

Tuto žádost o dotaci použije obec na spolufinancování rekonstrukce ulice Na Hájensku v celkové výši
693 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 2e/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova program 2021-2024, Veřejná infrastruktura - FRVNEI/044116/2021 a pověřuje starostu Jíloviště
administrací podání této dotace.
Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner P. Sporer
Zdržel se: O
Proti: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2e/22/2021 byl schválen 6 hlasy.
3.

Různé: : Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva 26.7.2021 v 17 h v restauraci Tři bratři

4.

Informace

- Infmmace o stavbách
21. 7. dojde k předání staveniště pro rekonstrukci ulice Na Hájensku.
- Informace z obce
V bývalé pizzerii byla otevřena restaurace Tři bratři.
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Zasedání zastupitel stvaobce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021
5. Diskuse a dotazy občanů
Zap sal: Sporer
Ověřili: Hilgert
Rogner

2

á)r:Ul Lú

Vladimir Dlouhý
srarostaobce
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 22/2021
Usnesení č. 2a/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výpověď smlouvy, uzavřenou mezi firmou Tewiko s.r.o. a obcí
Jíloviště ze dne 1.6.2021 z důvodu nedodržení termínu dokončení stavby a pověřuje starostu obce Jíloviště
podpisem výpovědi.
Usnesení č. 2b/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje opakované vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a
seznamu přímo obesílaných dodavatelů na výstavbu work outu na veřejném sportovišti, kterými jsou:
Bonita Group Service s.r.o., STAVOCERM s.r.o., BRENUS s.r.o., T R Antoš s.r.o., COLMEX s.r.o.
Usnesení č. 2c/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového
řízení na výstavbu work outu na veřejném sportovišti: Jana Malá - předseda komise pro otevírání obálek�
František Andres - místopředseda komise pro otevírání obálek, V ladimír Dlouhý - člen komise pro
otevírání obálek.
Náhradníci:
Vorel
Hilgert
Petřík
Usnesení č. 2d/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směrnici 1/2021 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
ruší směrnici obce Jíloviště č. 1/2017 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 2e/22/2021
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova program 2021-2024, Veřejná infrastruktura - FR V/VEl/044116/2021 a pověřuje starostu Jíloviště
administrací podání této dotace.

Vladimír Dlouhý
r
starosta obce
, ,,,.. ...
�

-1-- ...

<�

\ /

--Id�--)

Strana I 7

