Obec Smilovice

Zápis a usnesení
47. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE
dne 4.6.2018 v 16 00 hod.
PŘÍTOMNI zastupitelé: Jindřich Mackowski, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Michaela
Zuczková, Petr Riedel,
OMLUVEN: Miroslav Nogol, Tomáš Kubala
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Veřejná zakázka „Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích“
1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájil místostarosta Jindřich Mackowski a prohlásil, že toto zasedání bylo řádně
svoláno, počet přítomných zastupitelů je 5, zastupitelstvo je usnášeníschopné; dále navrhnul
rozšíření programu jednání o bod:
- Dodatek č. 2 ke smlouvě - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Usnesení č. 1/47/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání včetně jeho rozšíření o bod:
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě - Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.
Hlasování: pro
5
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelem je Renáta Lasotová, zaměstnanec obce.
Usnesení č. 2/47/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje 2 ověřovatele zápisu: Michaela Zuczková, Petr Riedel.
Hlasování: pro
5
3. Veřejná zakázka „Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích“
Cenovou nabídku pro realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podaly
2 společnosti. Jedna nabídka byla vyloučena z hodnocení. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s písemnou zprávou o hodnocení nabídek.
Usnesení č. 3/47/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zakázku „Přístavba budovy mateřské školy
ve Smilovicích“ dle písemné zprávy o hodnocení nabídek, dále schvaluje uzavření smlouvy
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o dílo se společností dle výsledku hodnocení nabídek: HAMROZI, s.r.o., IČO 25842544,
s nabídkovou cenou bez DPH ve výši 6 670 571 Kč.
Hlasování: pro
5
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 12. 1. 2017 k zakázce „Projektová
dokumentace pro rekonstrukci vodovodu obce Smilovice“ bylo zastupitelstvo seznámeno
s průběhem dokončených prácí, projektová dokumentace byla dodána ve všech stupních
včetně rozpočtů ke stanovenému termínu smlouvou. Na stavbu pod názvem „Smilovice Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“ byla podána žádost
o vydání stavebního povolení dne 1.2.2018 a pro stavbu „Smilovice – posílení řadu,
optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady“ byla podána žádost o vydání stavebního
povolení dne 17.1.2018, obě stavební řízení byly započaty, avšak z důvodů prodlevy
způsobené příslušným vodoprávním úřadem Třinec, doposud nebyla vydána rozhodnutí
k oběma stavbám. Společnost zastupující obec i obec provádí urgence.
Usnesení č. 4/47/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 se spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s.r.o., IČ: 15053695, ke Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2017 dle přílohy, ve kterém je stanoven
nový termín k předložení stavebních povolení do 30.6.2018.
Hlasování: pro
5

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17:30 hodin, termín příštího jednání je
předběžně stanoven na 18. nebo 20.6.2018.

………………………………
JINDŘICH MACKOWSKI
MÍSTOSTAROSTA OBCE

………………………………......
PETR RIEDEL
ČLEN ZASTUPITELSTVA

….....…………………………
MICHAELA ZUCZKOVÁ
ČLEN ZASTUPITELSTVA
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