
Zápis č. 9/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 12. 5. 2011 od 20 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Došlá pošta
5) Diskuse
6) Hodnocení uchazečů na zakázku malého rozsahu .Lhota - tlaková
kanalizace"
7) Usnesení
8) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil, Mgr. Václav Slezák,
Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková

Omluven: Jiří Kolinský

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Bc. Radka Kratochvílová

Návrhová komise: František Uřidi/, Mgr. Václav Slezák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení

Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů ZO a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy p. F. Uřidil a Mgr. V. Slezák, ověřovateli zápisu
byli zvoleni všemi hlasy p. Ing. P. Dvořák a Bc. R. Kratochvílová, zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy pí. A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 28. 4. 2011 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.
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K bodu 4. Došlá pošta

Městys Všetaty - územně plánovací informace o provedení stavby přízemního rod. domu
na parcele č. 285/13 k.ú. Lhota u Dřís ve Spojovací ul. manž. R. a V. Bezouškových

Městys Všetaty - rozhodnutí o spojeném územním a stavebním řízení pro novostavbu rod.
domu na parcele č. 295/54 k.ú. Lhota u Dřís manž. R. a M. Čapkových v ul. Nová

pí. Jitka Markvartová, Lhota č.p. 50 - žádost o provedení změny při změně územního plánu
u pozemku parc. č. 564, z orné půdy na stavební pozemek

p. Václava Libuše Šormovi, Lhota č.p.l02 - žádost o provedení změny při změně územního
plánu u pozemku parc. č. 568, z orné půdy na stavební pozemek

pí. Jiřina Jurčovská Lhota č.p.122 - žádost o provedení změny při změně územního plánu
u pozemku parc. č. 566, z orné půdy na stavební pozemek

p. Oldřich Krkavec - žádost o provedení změny při změně územního plánu u pozemku parc.
č. 569, z orné půdy na stavební pozemek

k bodu 5. Diskuse:

Ing. Dvořák se dotázal na přistavení kontejneru na objemný odpad, proč nebylo oznámeno
jeho umístění, starosta sdělil, že kontejner byl přistaven současně při sběru nebezpečného
odpadu na sobotu dne 7. 5. 2011 a občané ho zcela zaplnili (40m3).

k bodu 6. Hodnocení uchazečů na zakázku malého rozsahu "Lhota - tlaková kanalizacell

viz. příloha - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

k bodu 7. U sne sen í

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy odmítnout všechny nabídky a zrušit zadání této
veřejné zakázky malého rozsahu, vyhlášené dne 22. 4. 2011.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy výzvu podání nabídky 10 uchazečům na zakázku
malého rozsahu .Lhota - tlak. kanalizace", předmětem je zpracováni projektové
dokumentace pro účely stavebního řízení, včetně obstarání stavebního povolení - datum
zveřejnění 17. 5.2011.

2



k bodu 8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účastna dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno 22,15 hod.

v -fť.,!7. ť011
Ve Lhote dne . Zapisovatel: ~h. ..~.t1;: .

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:
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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Zakázka: Lhota - tlaková kanalizace, zpracování projektové dokumentace pro účely
stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.

Zadavatel: Obec Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota, zastoupená starostou Janem Krkavcem

Zadáno dle: V souladu s ust. § 12 odst. 6 a § 18odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Údaje o složení komise
pořadí - členové Zastupitelstva obce Lhota

1. Jan Krkavec
2. Bc. Radka Kratochvílová
3. Alena Kopejsková
4. Ing. Pavel Dvořák
5. Mgr. Václav Slezák
6. František Uřidil

předsedou komise pro posouzení a hodnocení nabídek byla zvolena všemi hlasy Bc. Radka
Kratochvílová, místopředsedou téže komise byl zvolen všemi hlasy Mgr. Václav Slezák.

2. Seznam posuzovaných nabídek.
pořadí dle Obchodní jméno a sídlo uchazeče
doručení

1.
2.
3.

Ing. IVAN FIALA - PROJEKTY,Lečkova 1521, 14900 Praha 4
Ing. Josef Vítek - PlK, Rymáně 898,252 10 Mníšek pod Brdy
EKOS- Žitenice s.r.o., Litoměřická 17,41141 Žitenice

3. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny.

Komisí nebyla vyřazena ze zadávacího řízení žádná nabídka.

4. Cenové porovnání nabídek.

1) ING. I. FIALA
2) ING. J. Vítek-PIK
3) EKOS-Žitenice

610. 000,- bez DPH, 122. 000,- DPH,
497.000,- bez DPH, 99.400,- DPH,
689.000,- bez DPH, 137.800,- DPH

732. 000,- včetně DPH
596. 400,- včetně DPH
826. 800,- včetně DPH

5. Pořadí nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.

1. Ing. Josef Vítek - PlK, Rymáně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy - 596. 400,- Kč
2. Ing. IVAN FIALA - PROJEKTY,Lečkova 1521, 14900 Praha 4 - 732.000,- Kč
3. EKOS- Žitenice s.r.o., Litoměřická 17,41141 Žitenice - 826. 800,- Kč
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Na základě posouzení předložených nabídek na zakázku malého rozsahu Lhota -
tlaková kanalizace, zpracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení včetně
obstarání stavebního povolení, hodnotící komise doporučila všemi hlasy odmítnout všechny
nabídky a zrušit zadání této veřejné zakázky z důvodu podání nabídek menšího počtu
uchazečů.

Ve Lhotě dne 12. května 2011

Členové komise stvrzují svým podpisem správnost a úplnost uvedených údajů.

, , I0r Lic (!á~'7 /
Bc. Radka Kratochvllova 7 .

Mgr. Václav Slezák :.<..:.~ .
MOUA-r:~t

Jan Krkavec .~: :;~.?:;: .
Ing. Pavel Dvorak : ':' .

/

Alena Kopejsková ~!f:0.n. .
František Uřidil 7A(.ť::~~ .
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