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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Toušice 

konaného dne 25.7.2012

Předsedající:       Pazderová Hana

Přítomni       :      Jirsík František, Bc. Janoud Libor, Krejčí Pavel, Štiková Jana

Omluveni     :      Bělohlávek Jiří, Pazdera Roman

Další přítomní:    Jirsíková Vlastimila, Krátký Josef, Hrouda Jiří, Patěk Ladislav

Program        :     1) Zahájení

                             2)  Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                             3)  Schválení programu  zasedání

                             4)  Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby 

                                   „ Kanalizace a ČOV obce Toušice“

                             5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

                            6) Diskuse

                            7) Závěr

                             

Průběh jednání:

1) Paní  starostka zahájila jednání v 18:00 hodin a přivítala členy zastupitelstva i další 
přítomné. Omluvila dva nepřítomné členy zastupitelstva a konstatovala přítomnost pěti
členů zastupitelstva, zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem byl určen pan Libor Janoud a jako ověřovatelé pan Pavel Krejčí a
      paní Jana Štiková.

3) Paní starostka přednesla návrh programu zasedání včetně doplněného bodu 
číslo 5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Dále navrhla zařadit 
do programu jako bod 6) Diskuse, kdy stávající bod 6) Závěr bude zařazen jako bod 7).

Usnesení č. 34:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání 
zastupitelstva včetně pozměňujících návrhů.

      Hlasování: pro: 5,  proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.
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4) Paní starostka seznámila všechny přítomné se zprávou hodnotící komise o posouzení a 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení ve veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV obce
Toušice“ a zastupitelstvo zprávu projednalo.

      Usnesení č. 35: Zastupitelstvo obce Toušice po projednání schvaluje

a) vyloučení uchazeče Stavoka Kosice, a.s., IČ: 25275119, z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“ z důvodu, že uchazeč neprokázal 
kvalifikaci v požadovaném rozsahu:
- uchazeč nepředložil výpis z Rejstříku trestů ČR vztahující se k právnické osobě 

uchazeče,
- uchazeč  nepředložil oprávnění k podnikání na výkon zeměměřičských činností;

b) vyloučení níže uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
„Kanalizace a ČOV obce Toušice“ z důvodu, že jejich nabídky byly při posouzení nabídek 
komisí vyřazeny:

poř. č. 
nab.:

obchodní firma 
uchazeče:

IĆ: stručný důvod vyloučení:

2. STRABAG  a.s. 60838744 Uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu objektivními příčinami.

3.

„Sdružení kanalizace a 
ČOV Toušice“, které 
tvoří:

ALSTAP s.r.o.

a

ZEPRIS s.r.o.

29000238

25117947

Uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu objektivními příčinami.

Dále uchazeč nabídl kalové čerpadlo ponorné 
tlakové jednovřetenové, které nesplňuje 
požadavky vymezené v zadávacích podmínkách.

4. GEOSAN GROUP a.s. 25671464 Uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu objektivními příčinami.

6.

„Sdružení VPK Suchý -
MOOPEX“, které tvoří:

VPK Suchý s.r.o.

a

MOOPEX a.s.

27085201

63079704

Uchazeč neuvedl v nabídce (v příloze smlouvy -
oceněném rozpočtu) výrobce zařízení 
nabízeného na základě specifikace zadavatele: 
Uchazeč neuvedl údaj požadovaný v zadávacích
podmínkách pro: 1. kalové čerpadlo ponorné 
tlakové jednovřetenové (pro technologickou část 
ČS) a 2. aktiv. nádrž (pro technologickou část 
ČOV).

c) pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV obce Toušice“, zadávané 
v otevřeném řízení, navržené hodnotící komisí ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 
takto:
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obchodní firma/název/jméno a příjmení 
uchazeče:

součet výsledných hodnot 
za všechna dílčí hodnotící 

kritéria:

pořadí nabídky:

ABK - Pardubice, a.s. 500,000 první

Vodohospodářské stavby, společnost s 
ručením omezeným 486,884 druhá

Agrostav Pardubice, akciová společnost 478,091 třetí

d) v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
„Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje“ toho uchazeče, 
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.

Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější:

obchodní firma: ABK - Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Nemošice, Vodárenská 22, PSČ 530 03

právní forma: Akciová společnost

IČ: 64829944

nabídková cena: 27 734 731,- Kč bez DPH

Zastupitelstvo obce pověřuje Hanu Pazderovou, starostku obce:

e) podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče Stavoka Kosice, a.s., z další účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“;

f) podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče STRABAG  a.s., z další účasti v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“;

g) podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče „Sdružení kanalizace a ČOV Toušice“, které 
tvoří: ALSTAP s.r.o. a ZEPRIS s.r.o., z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“;

h) podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče GEOSAN GROUP a.s., z další účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“;

i) podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče „Sdružení VPK Suchý - MOOPEX“, které 
tvoří: VPK Suchý s.r.o. a MOOPEX a.s., z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“;

j) podepsáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Kanalizace a 
ČOV obce Toušice“;

k) podepsáním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Kanalizace a 
ČOV obce Toušice“ pro všechny dotčené uchazeče;

l) podepsáním pojistné smlouvy se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ 
uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud 
nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře zadavatel 
smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. 
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Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
uchazeče.

       Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.

5) Paní starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemní komunikaci, která má být uzavřena mezi Obcí Toušice a 
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvkovou  organizací, jejímž předmětem je pozemek p.č. 325 – silnice III/33326 
v k.ú. Toušice, jehož je Středočeský kraj vlastníkem, kde Obec Toušice uloží zařízení 
vodovodní přípojky I.etapa. Za zřízení věcného břemene je navrhována jednorázová 
úhrada ve výši 492,- Kč.

Usnesení č. 36: Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje uzavření předmětné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou  
organizací, jejímž předmětem je pozemek p.č. 325 za jednorázovou úhradu ve výši 
429,- Kč.

      Hlasování: pro: 5 , proti: 0, zdrželo se hlasování: 0.                                               

6) Diskuse:
 Od 1.8.2012 bude zaveden v Toušicích a Mlékovicích pytlový svoz plastů. 

                         Při svozu komunálního odpadu budou pracovníky společnosti Nykos a.s. 
                         distribuovány letáčky společně s pytli na ukládání plastového odpadu. 
                         Svoz pytlů bude prováděn vždy jedenkrát za měsíc před každým domem
                         poslední pátek v měsíci.  První svoz proběhne 31.8.2012.

 Pan Krátký navrhl, aby byly termíny a programy jednání obecního zastupitelstva 
vyhlašovány obecním rozhlasem. Zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí a 
rozhodlo, že tyto informace budou vyhlašovány obecním rozhlasem vždy 
v pondělí a středu v týdnu konání zasedání obecního zastupitelstva. 

 Dne 1.9.2012 od 14 hodin proběhne u Obecního úřadu v Toušicích akce
                  „Rozloučení s prázdninami“.

7) Závěr:
      Paní  starostka stanovila datum dalšího zasedání na 29.8.2012 od 18:00 hodin
      na obecním úřadě v Toušicích a ukončila jednání zastupitelstva obce ve 20:45 hodin.

_______________________                                            ________________________
       František Jirsík                                                                       Hana Pazderová                                                                 
          místostarosta                                                                           starostka                                                      

_____________________          _____________________           ____________________
    Bc. Libor Janoud                               Jana Štiková                                Pavel Krejčí
       zapisovatel                                      ověřovatelka                                  ověřovatel                         




