MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS ZE 74. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 12.03.2018 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel
Bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost všech členů rady. Dále
konstatoval, že zápis z předchozí schůze rady byl ověřen, námitky k němu nebyly vzneseny a lze do něho
nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na
doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 74/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 74. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Kulturní dům Drnholec“
3. Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“
4. ZŠ a MŠ Drnholec – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
5. Omezení provozu mateřských škol
6. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
7. TDI na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na ulici Wolkerova“
8. Majetkové záležitosti
8.1. Záměr sjednat pacht na pozemek parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec
8.2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 8528 k.ú. Drnholec
9. Různé
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 2 – Smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Kulturní dům Drnholec“
Rada byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Kulturní dům
Drnholec“. Své nabídky do výběrového řízení podali (nabídkové ceny jsou uvedeny včetně DPH):





UNISTAV Brno a.s. – nabídková cena 76.023.874,87 Kč
PS Brno s.r.o. – nabídková cena 75.760.361,99 Kč
IMOS Brno a.s. – nabídková cena 79.614.263,50 Kč
POZIMOS a.s, Zlín – nabídková cena 74.269.123,- Kč

Po posouzení nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – tedy nabídka společnosti
POZIMOS, a.s., IČ:001 47 389, se sídlem K Pasekám 3663, Zlín. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 74/2:
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Kulturní dům Drnholec“ se
společností POZIMOS, a.s., IČ: 001 47 389, se sídlem Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 76001, za
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nabídkovou cenu 74.269.123 Kč včetně DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto
usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 3 – Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“
Radě byla předložena výsledná zpráva hodnotící komise o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“.
Výsledné pořadí nabídek
1. COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9, IČ: 26177005- celková nabídková cena:
17 040 400 Kč bez DPH
2. ALPÍNE Bau CZ a.s., sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
02604795 - celková nabídková cena: 19 768 107,93 Kč bez DPH
3. IMOS Brno, a.s., sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 - celková
nabídková cena: 19 896 449,86 Kč bez DPH
4. STRABAG a.s., sídlo: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5, IČ: 60838744 - celková nabídková cena:
21 799 861 Kč bez DPH
5. VHS Břeclav s.r.o., sídlo: Fugnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ: 42324149 - celková nabídková
cena: 22 855 224,32 Kč bez DPH
6. Skanska a.s., sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303 - celková nabídková cena:
25 538 307,30 Kč bez DPH
7. SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 - celková nabídková
cena: 25 944 015,88 Kč bez DPH
8. AQUASYS spol. s r.o., sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:25344447 - celková
nabídková cena: 26 618 000 Kč bez DPH
9. FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 - celková
nabídková cena: 27 448 309,97 Kč bez DPH
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož
nabídka se umístila na 1. místě.
Rada po projednání přijala následující usnesení:
Usnesení č. 74/3:
Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Drnholec – rozšíření
infrastruktury v obci a souhlasí s doporučením hodnotící komise uzavřít smlouvu se společností
COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9, IČ: 26177005, za celkovou nabídkovou cenu
17.040.400 Kč bez DPH.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení přijato

Bod 4 – ZŠ a MŠ Drnholec – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

Radě byl předložen návrh Základní školy a mateřské školy Drnholec, p.o., Svatoplukova 277/2, Drnholec na
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017. Celkový zisk ve výši 798 296,29 Kč bude použit na příděl
do rezervního fondu.
Usnesení č. 74/4:
Rada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy
Drnholec, p.o., za rok 2017. Vykázaný zisk ve výši 798 296,29 Kč bude převeden do rezervního
fondu.
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato
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Bod 5 – Omezení provozu mateřských škol
Radě byl předložen k projednání návrh ředitelky ZŠ a MŠ Drnholec, p.o., na omezení provozu mateřských
škol, a to uzavření provozu v MŠ Jevišovka a MŠ Nový Přerov ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018, a omezení
provozu v MŠ Drnholec na dvě třídy ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018. Uzavření bylo projednáno s rodiči
a ti s tímto souhlasí.
Usnesení č. 74/5:
Rada souhlasí s návrhem na omezení provozu mateřských škol, a to uzavření provozu v MŠ
Jevišovka a MŠ Nový Přerov ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018, a omezení provozu v MŠ Drnholec
na dvě třídy ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 6 – Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
Radě byly předloženy návrhy smluv s Ing. Radkem Staňkou na zavedení a koordinaci Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Jedná se o přechod ze stávajícího systému ISNO na
modernější variantu, která řeší některé problémy stávajícího systému.
Usnesení č. 74/6:
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o dílo č. 917/2013, která byla uzavřena dne 1.9.2013 se
společností STKO spol. s r.o., Brněnská 65, Mikulov, o zavedení a provozování Inteligentního
systému nakládání s odpady, a to dohodou k 31.03.2018.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Usnesení č. 74/7:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a
evidenčního systému pro odpadové hospodářství a související smlouvy o zpracování osobních údajů
s Ing. Radkem Staňkou, IČ:88879101, Uherčice 335, 691 62, s účinností od 01.04.2018. Schválené
znění smluv tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 7 – TDI na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na ulici Wolkerova“
Radě byl předložen návrh smlouvy se společností INVESTINŽENÝRING a.s. Brno na zajištění technického
dozoru investora na akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na ulici Wolkerova“.
Usnesení č. 74/8:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy se společností INVESTINŽENÝRING a.s., IČ:60742470, se
sídlem Kapucínské nám. 5, Brno 602 00 zajištění technického dozoru investora na akce „Drnholec
– rozšíření infrastruktury v obci“ a „Chodník na ulici Wolkerova“. Schválené znění smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Bod 8 – Majetkové záležitosti
8.1 – Záměr sjednat pacht na pozemek parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost společnosti Moravská zahrádka s.r.o., Bohdalice, o pronájem pozemku parc.č.
8524/1 k.ú. Drnholec. Jedná se pronájem ořechového sadu. Společnost se zabývá záchrannou starých sadů.
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Usnesení č. 74/9:
Rada souhlasí se záměrem sjednat pacht na pozemek parc.č. 8524/1 k.ú. Drnholec.
Hlasování Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení bylo přijato

8.2 – Záměr prodeje části pozemku parc.č. 8528 k.ú. Drnholec
Radě byla předložena žádost pana Romana Chalupy o prodej části pozemku parc.č. 8528 a parc.č. 8530 k.ú
Drnholec. Jedná se o pozemky v lokalitě Na Výsluní.
Usnesení č. 74/10:
Rada souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 8528 a parc.č. 8530 k.ú. Drnholec.
Předmětné části pozemků jsou vyznačeny v situačním výkrese, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

usnesení bylo přijato

Bod 9 – Různé
Starosta informoval radu o konání akce „Pálení čarodějnic“. Na akci městys přispěje úhradou části nákladů
na zakoupení odměn pro děti ve výši 3.000 Kč.

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:30
Zápis vyhotoven dne: 19.03.2018
Zapisovatel: Viceníková Lenka

Jan Ivičič
starosta

Ing. Bronislav Kocman
místostarosta
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