ZÁPIS
z mimořádného jednání zastupitelstva obce Oslavička číslo 07/08, které se konalo
dne 11.07.2008, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

Přítomni: Miloš Chytka, Bohuslav Kandrnál, Dušan Koch, Lenka Sedláková, Josef Švec,
Ing.Jaroslav Vaněk
Omluvena: Ing.Markéta Vaňková

Jednání zahájil Bohuslav Kandrnál, seznámil přítomné s programem jednání
mimořádného zastupitelstva, vysvětlil, proč bylo nutno zastupitele mimořádně svolat a
provedl volbu ověřovatelů zápisu. Jako ověřovatelé byli zvoleni pánové Josef Švec a
Ing.Jaroslav Vaněk.

1/ Starosta seznámil zastupitele se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „Vybudování technické infrastruktury, místní komunikace a chodníku
a provedení parkových úprav“.
Hodnotící komise pracovala ve složení, které bylo zastupitelstvem obce
odsouhlaseno. K posouzení bylo komisi předloženo 8 nabídek. Komise vyloučila
z dalšího řízení 4 nabídky, u kterých nebyly dodrženy podmínky dané v zadání.
Následně hodnotící komise posoudila nabídky čtyř firem, kdy jediným kriteriem byla
nabídková cena s DPH. Komise jako nejlepší nabídku vyhodnotila nabídku od firmy
STRABAG a.s., Oblast Vysočina, se sídlem v Pelhřimově. Vítězná nabídka zněla na
5.790.016,18 Kč včetně DPH. Zastupitelé jednohlasně schválili výsledky hodnotící
komise.

2/ Ve druhém bodě jednání starosta seznámil zastupitele se Zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Odbahnění rybníka
Horka“. Rovněž zde pracovala stanovená komise a hodnotila nabídku 4 firem.
Hodnotící kriterium v tomto případě byla nabídková cena s váhou 70% a záruční
doba, s váhou 30%. Po vyhodnocení bylo konstatováno, že nejvýhodnější nabídku
předložila firma SOFI stav, s.r.o. z Rudíkova, s nabídnutou cenou 1.273.866,00 Kč a
záruční dobou 48 měsíců.

Zastupitelé byli následně seznámení s „Rozhodnutím zadavatele o přidělení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce“ a jednomyslně schválili znění
tohoto dokumentu.

3/ Zastupitelé byli seznámeni s další intervencí pana Kaliny, ve věci výměny
pozemků (silnice k Novému Telečkovu). Tentokrát vstoupil do jednání za podpory
právního zástupce. Zastupitelé trvají na svém původním vyjádření a pověřují starostu
obce, jednáním s erudovaným právníkem tak, aby mohlo být, panu Kalinovi
odpovězeno, ve lhůtě do 14 dnů od jednání zastupitelstva.

Zapsal, dne 11.07.2008 - Bohuslav Kandrnál

Podpisy ověřovatelů zápisu:

