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Zápis ze zasedání zastupitelstva
Obce Toušice konaného dne 27.3.2012

Předsedající :    Pazderová Hana

Přítomni :          Jirsík František, Bělohlávek Jiří, Štiková Jana, Bc. Libor Janoud,
                          Pavel Krejčí, Roman Pazdera

Další přítomní:  Jirsíková Vlastimila

Hosté:                Ing. Matyska Rostislav, jednatel firmy tender pro s.r.o
                Zástupci Sdružení Projektových manažerů a konzultantů v oblasti financí 
                z oblasti EU – KPM a zástupce firmy EDIFICE

NÁVRH   PROGRAMU:

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Mandátní smlouva na zadávací řízení
5) Návrh zadávacího řízení pro výběrové řízení
      na stavbu kanalizace  
6) Různé
7) Závěr

Průběh jednání:

1) Paní  starostka  zahájila  jednání,  přivítala  přítomné  členy,  omluvila  nepřítomné  a 
    přednesla  program.  Jelikož  byli přítomni  všichni  členové zastupitelstva je zastupitelstvo
    usnášeníschopné.

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

3) Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem programu.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce  schválilo program zasedání zastupitelstva.

 Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0

4) Zastupitelstvo obce projednalo Mandátní smlouvu s firmou tender pro s.r.o.  ve věci           
„Kanalizace a ČOV obce Toušice“, viz příloha zápisu.

Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce  schválilo uzavření Mandátní smlouvy  s firmou
                           tender pro s.r.o. .
 Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0
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5) Byl projednán Návrh zadávacího řízení pro výběrové řízení na stavbu: ,,Kanalizace a ČOV 
obce Toušice“.  Výběr hodnotící komise a náhradníků hodnotící komise a komise pro 
otevírání obálek s nabídkami.

   Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Toušice po projednání
     I.   s c h v a l u j e:

a) zadávací podmínky, tj.:
1. oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) pro otevřené zadávací 

řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV obce Toušice“
2. zadávací dokumentaci včetně jejích příloh: příloha č. 1 - projektová dokumentace 

stavby, příloha č. 2 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
příloha č. 3 – vzor smlouvy o dílo, příloha č. 4 - kvalifikační dokumentace

pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Kanalizace a ČOV 
obce Toušice“ s tím, že v zadávacích podmínkách mohou být ještě provedeny úpravy 
v návaznosti na případné požadavky vznesené MZe ČR;

b)způsob hodnocení nabídek tak, že základním hodnotícím kritériem pro zadání shora 
uvedené veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, tzn. nabídky budou 
hodnoceny podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách;

II. s c h v a l u j e
a) jmenný seznam členů komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné zakázce:

ČLENOVÉ:
1. Hana Pazderová, starostka obce
2. Ing. Oldřich Rec, zástupce zhotovitele projektové dokumentace
3. Ing. Rostislav Matyska, zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelských činností

b)jmenný seznam členů hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce:

ČLENOVÉ:
1. Hana Pazderová
2. Bc.Libor Janoud
3. Jana Štiková
4. Pavel Krejčí
5. Ing. Oldřich Rec, zástupce zhotovitele projektové dokumentace

NÁHRADNÍCI:
1. František Jirsík
2. Roman Pazdera
3. Jiří Bělohlávek
4. Anton Stepak
5. Ing. Jan Falta, zástupce zhotovitele projektové dokumentace

c) v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách to, že hodnotící komise posoudí 
kvalifikaci dodavatelů;

III. p o v ě ř u j e

paní Hanu Pazderovou, starostku obce:
a)podepsáním Oznámení o zakázce
b)jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné 

zakázce 
c) jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0
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6) Různé: Dále bylo diskutováno s hosty zastupitelstva Obce Toušice o možnostech
               financování projektů z fondů EU.

7)  Závěr: Termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude 18.4.2012 od 18:00 hodin na
     Obecním úřadě v Toušicích. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21:30 hodin.

                     
                  

       

______________________                                       ________________________
        Hana Pazderová                                                            František Jirsík 
             starostka                                                                     místostarosta
  

__________________               __________________             _________________
     Pavel Krejčí                             Bc. Libor Janoud                        Jana Štiková
       zapisovatel                               ověřovatel                                     ověřovatel   




