OBEC HUSLENKY
Zápis z 31. zasedání rady obce Huslenky konaného dne
28. března 2012 v kanceláři starosty obce
Přítomní:
Omluveni:
Začátek:
Zapisovatel:
Program:

Mgr. Helena Jurčíková, Oldřich Surala, Ing. Radomír Kořenek,
Tomáš Schildberger, Mgr. Jarmila Kopecká
15.45 hod
Jitka Hajdová
dle přípravy

1. Zahájení
V kanceláři starosty obce starosta obce zahájil zasedání v 16.00 hod. a přivítal přítomné. Program byl
schválen bez připomínek dle osnovy – přípravy, kterou radní obdrželi v tištěné podobě. Ověřovatelem
zápisu byla určena: Mgr. Helena Jurčíková.

2. Kontrola úkolů z RO č. 29+30
a) Kanalizace ČřB II
Místostarostka seznámila radní obce s momentální situací na ČřB II a se situací u druhé části.
• termín:
sledovat na každém zasedání RO
Usnesení: RO bere na vědomí informace o projektu ČřB II
b) Majetkoprávní řešení komunikace parc. č. 15641, 15642, 6383/1 v k.ú. Huslenky
Starosta obce seznámil radní obce s momentální situací na pozemcích parc. č. 15641, 15642, 6383/1.
Vodovod k panu Rafajovi je k dnešnímu dni dokončen. Není vyřešen prodej/dar části pozemku parc. č.
15642.
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce, místostarostka obce
Usnesení: RO bere na vědomí informace starosty obce o stavu majetkoprávního řešení komunikace na
parc. č. 15641, 15642, 6383/1 v k.ú. Huslenky
c) Myland s.r.o. – vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie: Stavba sběrného dvora v
Huslenkách
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Název veřejné zakázky: Stavba sběrného dvora v Huslenkách
Zadavatel
Obchodní jméno:
Obec Huslenky
Sídlo:
756 02, Huslenky 494
IČ:
00303828
DIČ:
CZ00303828
Právní forma:
801 – obec
Oprávněná osoba Zadavatele:
Oldřich Surala – Starosta
URL Zadavatele:
http://www.huslenky.cz
(Dále jen Zadavatel)
Zastoupen na základě plné moci:
Zmocněnec:
Korespondenční adresa zmocněnce:
IČ zmocněnce:
DIČ zmocněnce:
Právní forma:
31. zasedání RO 28. 3. 2012

MYLAND s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00, Praha 4
25714848
CZ25714848
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Kontaktní osoba:
Bc. David Hyšpler
Elektronická adresa:
zakazka@myland.cz
Telefonní kontakt:
777 347 372
Sídlo zmocněnce:
V Rovinách 520/46, 14000 Praha 4 (pro korespondenci ve věci
zakázky používejte korespondenční adresu výše)
(Dále jen Zmocněnec)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
Název: Stavba sběrného dvora v Huslenkách
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Způsob zadání zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce
v OPŽP (Veřejná zakázka malého rozsahu 3. Kategorie)
Nejedná se o zakázku dle Zákona o veřejných zakázkách 137/2006.
Vymezení PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je stavba sběrného dvora.
CPV kód
45000000-7
42923200-4
45316100-6
45232400-6
45342000-6
45315300-1

Popis
Stavební práce
Váhy
Instalace a montáž zařízení pro
venkovní osvětlení
Stavební práce na výstavbě kanalizace
Instalace a montáž oplocení
Instalace a montáž přívodu proudu

Předmět veřejné zakázky se skládá z těchto částí:
SO 01 Osvětlení areálu
SO 02 Osvětlení silnoproud
SO 03 Dešťová kanalizace
SO 04 Sběrný dvůr vč. pořízení a instalace pojezdové váhy
SO 06 Oplocení pozemku
Stručný popis zakázky:
Předmětem zakázky je stavba sběrného dvora v obci Huslenky. Tato stavba představuje: bourací práce,
stavba dešťové kanalizace, položení asfaltu včetně podkladu (1270 m2), pořízení a instalace stožárů
osvětlení (včetně instalace silnoproud-kabeláže), pořízení a instalace pojezdové váhy s nosností do 20
tun.
Specifický popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
Omezení v rámci zakázky:
Podíl subdodávek na plnění zakázky je dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP omezen
na max. 30% z celkového plnění. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek
stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Dodavatel je povinen vést a průběžně
aktualizovat reálný seznam subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. A tento seznam předložit
Zadavateli.
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč 3.366.050,00 Kč bez DPH
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky lze předkládat od 30. 3. 2012 do 16. 4. 2012 do 12.00
HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Písemné žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace zasílejte (či doručte osobně) na adresu:
MYLAND s.r.o., Na Lysině 658/25, 147 00, Praha 4
Nebo zašlete faxem:
Fax: +420 261 227 767
Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace lze doručit osobně na výše uvedené adrese
v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Poslední den lhůty pro poskytnutí zadávací dokumentace 15. 4. 2012 do
12.00. Rozhodné je datum fyzického přijetí požadavku na výše uvedené adrese.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta ihned v případě osobní žádosti na místě, resp. bude zaslána
poštou (doporučeně s dodejkou) nejpozději následující den po obdržení písemné žádosti.
Žadatel uhradí náklady na poskytnutí zadávací dokumentace (včetně projektového dokumentace) ve výši
Kč 850,V případě zaslání poštou formou dobírky.
• hlasování
pro 3
proti 0
zdržel se 0
• termín:
30. březen 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie:
Stavba sběrného dvora v Huslenkách

3. Nové úkoly Rady:
1) Prodloužení nájemní smlouvy pro společnost Internext 2000, s.r.o.
Původní smlouva byla uzavřena 3. 9. 2002 na dobu deseti let. Starosta obce informoval radní obce o
jednání s p. Malovaným a p. Světinským, kde byly řečeny nové podmínky smlouvy. Do rady obce č. 32
přizvat p. Světinského, kde budou radní obce blíže seznámeni s problematikou připojení internetu u
obecních budov včetně spotřeby elektřiny.
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce, Jiří Světinský
Usnesení: RO pověřuje starostu obce přizvat p. Jiřího Světinského na nejbližší zasedání rady ve věci
prodloužení nájemní smlouvy na umístění antén na vodárně v Kýchové pro firmu Internext 2000, s.r.o.
2) Žádost AVZO – povolení střelby z krátkých kulových zbraní
AVZO žádá o povolení střelby na všechny pondělky v měsíci (dříve jen první a třetí pondělí) z důvodu
omezení vlivu nevhodného počasí na možnost střelby v určené pondělí a také nově žádá o povolení střelby
z krátkých kulových zbraní ráže 7,65 mm Br a 9mm Luger.
Do rady obce č. 32 AVZO doloží, kolik členu vlastní kulové zbraně 7,65 mm Br a 9mm Luger
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• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí žádost AVZO Huslenky
3) Žádost p. Matouše o odkoupení nemovitostí - pozemku parc. č. 5007, 5009, 5016, st. 577/3
Starosta obce seznámil radní obce s žádostí pana Matouše, bytem Derkova 891/5, Nový Jičín, který je
majitelem chalupy čp. 42 v lokalitě Bratřejůvka. S p. Matoušem bylo vedeno jednání dne 22.4.2010, kdy
jmenovanému byla doporučena nájemní smlouva s konstatováním, že žádost na odprodej nemovitostí
předloží po roce 2010 (novému zastupitelstvu). Starosta obce přednesl názor lesního hospodáře, který
nedoporučuje odkoupení všech nemovitostí.
Radní obce doporučují přizvat p. Novosada (lesní hospodář obce) do rady obce č. 32 a provést výjezdní
zasedání rady obce na místo samé.
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO bere na vědomí žádost p. Matouše o odkoupení nemovitostí - pozemku parc. č. 5007,
5009, 5016, st. 577/3.
Usnesení: RO pověřuje starostu obce přizvat lesního hospodáře p. Novosada na nejbližší zasedání RO
k projednání dané záležitosti - pozemky parc. č. 5007, 5009, 5016, st. 577/3
4) Ústní žádost p. Maňáka na zhotovení 4-5 svodníků na komunikaci k vleku
Místostarostka obce seznámila rádní obce s ústní žádosti pana Maňáka k umístění 4-5 svodníků na
komunikaci k vleku v údolí Černé
Radní obce doporučují požádat o odborný posudek p. Baroše, firma REPONT s.r.o., zda je potřeba dávat
do komunikace další svodníky. Komunikace byla opravena před dvěma lety.
• termín:
duben 2012
• úkol:
starosta obce
Usnesení: RO doporučuje požádat o odborný posudek firmu REPONT, s.r.o. o umístění 4-5 svodníku
na komunikaci k vleku
5) Nabídka firmy ZSM-LASER s.r.o. – zpracování a tisk plateb občanů obce za sdružené služby, které
obec poskytuje
Rada obce nesouhlasí s nabídkou firmy ZSM-LASER s.r.o.
• hlasování
pro 0
proti 3
zdržel se 0
• termín:
ihned
• úkol:
místostarostka obce
Usnesení: RO nesouhlasí s nabídkou firmy ZSM-LASER s.r.o. na zpracování a tisk plateb občanů
obce za sdružené služby

Ukončení: 17.30 hod.
Zapsala: Jitka Hajdová

Zápis ověřen dne: 2. dubna 2012 v 09.00 hod

Mgr. Helena Jurčíková
ověřovatel zápisu
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Oldřich Surala
starosta obce
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