
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 34/2022 dne 18.5.2022 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ 
Hasičská zbrojnice, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, P. Rogner, 
Omluveni: I. Doubková, I. Hilgert, J. Vorel, P. Sporer 
Hosté: 2 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

34/2022 
18.5.2022 
18.05 hod. 
18.55 hod. 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J .  Malá
- ověřovatelů zápisu č. 34/2022: Petřík, Andres
- zapisovatel zápisu č. 34/2022: Rogner
- programu zasedání ZO Jíloviště 34/2022

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) Výběru dodavatele na rekonstrukci ulice Lomená na základě výběrového řízení a doporučení
hodnotící komise

b) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH Jíloviště a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.

c) Smlouvy o částečné úhradě neinvestičních nákladů mezi Městskou částí Zbraslav a obcí Jíloviště

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 35: pracovní
schůzka: 1.6.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 8.6.2022 od 18 h. 

4) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 34/2022 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, P. Rogner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 34/2022 byl schválen 5 hlasy. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 34/2022 dne 18. 5. 2022 

1. Zahájení

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 se v souladu s § 291 odst. 1 
zákona c. 129/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 293 odst. 1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 6.5.2022 do 18.5.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Výběru dodavatele na rekonstrukci ulice Lomená na základě výběrového řízení a
doporučení hodnotící komise

Hodnotící komise pro výběr dodavatele se sešla dne 16. 5. 2022 v 16:00 ve složení: Jana Malá, Jan 
Vorel, Petra Nedvědová (předseda komise) - připojena on-line a provedla otevírání obálek a následné 
zhodnocení všech šesti zaslaných nabídek od společností: 

Silnice Chmelíř, s.r.o. 
Wa/co-cz, s.r.o. 

Scanska, a.s. 

STRABAG, a.s. 
šťastný asfalt, s.r.o. 

PKBau s.r.o. 

Nejnižší cenovou nabídku podala společnost Strabag a.s. a to ve výši 2 797 777,49 Kč bez DPH. 
Nabízená cena byla jediným kritériem výběru. Dále komise zkontrolovala posouzení splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele. Veškeré podklady uveřejněné v nabídce byly z tohoto hlediska uznány za 
bezchybné. 
Hodnocení nabídek prováděla hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídky. 
Komise proto doporučuje zasedání zastupitelstva obce schválit nabídku společnosti Strabag a.s. 

Cena je nižší oproti předpokládané ceně, která byla dle výzvy-2 914 977,30 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 2a/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na rekonstrukci ulice Lomená na základě 
výběrového řízení a doporučení hodnotící komise - firmu Strabag a.s., IČ: 60838744 za cenu 
2 797 777,49 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, P. Roguer 
Proti: O 
Zdržel se: O 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 34/2022 dne 18.5.2022 

Výsledek hlasování: 
Pro: S Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/34/2022 byl schválen S hlasy. 

b) Přijetí dotace z rozpočtn Středočeského kraje na podporu SDH Jíloviště a uzavření
veřejnoprávní smlonvy o poskytnutí dotace

Jedná se o dotaci na činnost SDH Jíloviště. Dotace je určena pro JSDHO na nákup materiálu, pomůcek a 
vybavení. 

Návrh usnesení č. 2b/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH 
Jíloviště a pověřnje starostu obce k podpisu veřejně právní smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, P. Riigner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/34/2022 byl schválen 5 hlasy. 

c) Smlouvy o částečné úhradě neinvestičních nákladů mezi Zbraslayí a obcí Jíloviště
.·       -'!,:)<,• 

Starosta informoval o úspěšném jednání se ZŠ Zbraslav a s vedením niěš'tí/;iifté vyústilo v dohodu 
s paní radní PhDr. Zuzanou Wildovou, Ph.D. o uzavření společné smlo - . o  dě neinvestičních 
nákladů - na děti z Jíloviště, které navštěvují a budou navštěvovat Zbrašllťv ti: školu. 
Máme informace ze školy, že pokud bychom podepsali smlouvu, měly by děti z Jíloviště přednost. 

Návrh usnesení č. 2c/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o částečné úhradě neinvestičních nákladů 
na žáky Jíloviště, kteří navštěvují nebo budou navštěvovat ZŠ Zbraslav, uzavřenou mezi 
Zbraslaví a obcí Jíloviště a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, P. Riigner 
Proti: O 
Zdržel se: O 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 34/2022 dne 18. 5. 2022 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/34/2022 byl schválen 5 hlasy. 

3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 35: pracovní schůzka:
1.6.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 8.6.2022 od 18 h. 

4. Diskuse a dotazy občanů

Diskuse se týkala rekonstrukce ulice I ,omená a starosta (S) hěhem ni odpověděl na dotazy občana pana 
Lachouta (L) 

L: Bude znám termín rekonstrukce ulice Lomená ? 
S: Termín je dle zadání výběrového řízení do 30.9.2022, kdy nejpozději musí být veškerá rekonstrukce 

dokončena. Na akci je zažádána dotace ve výši 80 % uznatelných nákladů. Cena nabídky vítězné 
firmy je konečná s výjimkou dodatečných nutných prací nespecifikovaných ve smlouvě. Dále 
starosta přítomné občany seznámil s harmonogramem prací. Po schůzce s vítěznou společností 
STRABAG, která proběhne ve čtvrtek 19.5., zajistí s předstihem předání harmonogramu prací všem 
občanům bydlím v ulici Lomená. Navíc dodavatel slíbil v harmonogramu ukončit práce do 
28.7.2022. Projektu se zúčastní i zástupce společnosti VAK Beroun. 
Během určitých fází rekonstrukce bude třeba zajistit, aby v ulici neparkovala žádná auta, 
průchod pro pěší bude zajištěn. Jedná se o stejný projekt, který byl uveřejněn již loni, a na který 
jsme dostali stavební povolení. 

L: Je ve smlouvě klauzule, že vybraná společnost nesmí akci dále přeprodat? 
S: Není, to ani není možné zajistit. 
L: Co se stane s údajně již dlouhodobě nefunkčním telegrafním sloupem v ulici Lomená, č.p. 112 ? 
S: Pokud je sloup skutečně nefunkční, požádáme CETIN o jeho odstranění. 

Zapsal: Petr Rogner 

Ověřili: M. Petřík 
F. Andres

Vladimír Dlouhý _,11_ t1 · 
starosta obce 

V. r. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 34/2022 dne 18.5.2022 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 34/2022 

Usnesení č. 2a/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na rekonstrukci ulice Lomená na základě 
výběrového řízení a doporučení hodnotící komise - firmu Strabag a.s., IČ: 60838744 za cenu 
2 797 777,49 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2b/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH 
Jíloviště a pověřuje starostu obce k podpisu veřejně právní smlouvy. 

Usnesení č. 2c/34/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o částečné úhradě neinvestičních nákladů 
na žáky Jíloviště, kteří navštěvují nebo budou navštěvovat ZŠ Zbraslav, uzavřenou mezi 
Zbraslaví a obcí Jíloviště a pověřu.ie starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

AJ•<l-  
Vladimír Dlouh  
starosta obce 

/ 
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