
Zápis

47. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice

konaného dne 25. 07. 2018 v 17 hodin

v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Přítomni:
Glocová Iveta
Grimmerová Věra
Kosík Stanislav
Kosinová Andrea 

Sekanina Ladislav
Sekyra Radek
Trávníček Milan
Zuzčák Jan

Omluveni: Antošovský Vítězslav

Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu
zasedání zastupitelstva ze dne 11. 07.  2018 nebyly vzneseny žádné připomínky,  zápis byl
řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Návrhová komise:   Grimmerová Věra, Kosík Stanislav
Ověřovatelé zápisu:  Sekyra Radek, Zuzčák Jan

Program jednání: 

1. Zahájení 
1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
1.2. Schválení programu jednání

2. Výběrové řízení – Víceúčelový objekt č. 200 a 202
3. Výběrové řízení – Herní prvky pro zahradu MŠ
4. Výběrové řízení – Komunikace Za Tvrzí
5. Výběrové řízení – Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice
6. Různé

Schváleno 8 hlasy

 ad 2 Víceúčelový objekt č.p. 200 a 202
Komise pro otevírání  obálek a hodnocení nabídek pro výběrové  řízení  na zakázku
„Víceúčelový objekt  č.p.  200 a  202“ informovala  zastupitelstvo obce  o průběhu a
výsledku  jednání.  Výzva  k  podání  nabídky byla  dle  zákona zveřejněna  na  profilu
zadavatele. Podaná nabídka:
• firma Letostav, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 170/12, Letovice, PSČ 679 61
      IČ: 16343794 

                  nabídková cena 15.294.001,90 Kč bez DPH (17.588.102,20 Kč vč. DPH)
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Komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit  firmu Letostav s.r.o.  Letovice jako
zhotovitele zakázky. 

Na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele zakázky „Víceúčelový objekt č.p. 200 a 202“ Zastupitelstvo obce rozhodlo
o  výběru  zhotovitele  v rámci  uvedeného  projektu  a  přidělení  zakázky  společnosti
firma Letostav,  spol.  s  r.o.  se sídlem Nádražní 170/12, Letovice,  PSČ  679 61, IČ:
16343794 a uzavření smlouvy se společností  Letostav, spol. s r.o. se sídlem Nádražní
170/12, Letovice, PSČ 679 61, IČ: 16343794.
Schváleno 8 hlasy, uloženo

Zastupitelstvo obce dále schvaluje Příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupplerem,
Starobranská 20, 787 01 Šumperk na výkon technického dozoru investora a výkon
autorského  dozoru  v  průběhu  realizace  a  dokončení  stavby  k  veřejné  zakázce
„Víceúčelový objekt č.p. 200 a 202 “. Odměna stanovena dohodou smluvních stran ve
výši 288.565,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.
Schváleno 8 hlasy, uloženo

ad 3 Herní prvky pro zahradu MŠ
Komise pro otevírání  obálek a hodnocení nabídek pro výběrové  řízení  na zakázku
„Dětské  hřiště  Jaroměřice“  informovala  zastupitelstvo  obce  o  průběhu  a  výsledku
jednání. V zadávacím řízení zakázky malého rozsahu byly osloveny tyto firmy:

• Hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/2, 602 00 Brno
• Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov
• TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 13631, 511 01 Turnov

Podané nabídky – cena včetně DPH:
• Hřiště.cz, s.r.o. nabídková cena 401 841,- Kč
▪ Bonita Group Service s.r.o. nabídková cena 428 134,- Kč
• TR Antoš s.r.o.                      nabídková cena           351 066,- Kč

Komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit firmu TR Antoš s.r.o.  Turnov jako
zhotovitele zakázky. 

Na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele zakázky „Dětské hřiště Jaroměřice“ zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru
zhotovitele  stavebních  prací  v rámci  uvedeného  projektu  a  přidělení  zakázky
společnosti  TR  Antoš  s.r.o.,  Na  Perchtě  13631,  511  01  Turnov,  IČ:  48152587  a
uzavření smlouvy se společností TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 13631, 511 01 Turnov,
IČ: 48152587.
Schváleno 8 hlasy, uloženo

ad 4 Komunikace Za Tvrzí
Komise pro otevírání  obálek a hodnocení nabídek pro výběrové  řízení  na zakázku
„Inženýrská  infrastruktura  pro  výstavbu  RD  Za  Tvrzí  Jaroměřice  (komunikace)“
informovala zastupitelstvo obce o průběhu a výsledku jednání. V zadávacím řízení
zakázky malého rozsahu byly osloveny tyto firmy:

• STAVBY JZL, Nádražní 694, Velké Opatovice
• EUROVIA CS a. s., Piletická 498 Hradec Králové
• Hrbata s.r.o., Svitavská 166, Jevíčko
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• M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, Chrudim
• Ioan Bocra, Jaroměřice 43, Jaroměřice

Podané nabídky- cena včetně DPH:
• M-Silnice a.s., Chrudim nabídková cena 2.383.663,- Kč

Komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit firmu M-Silnice a.s.,  Chrudim jako
zhotovitele zakázky. 

Na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele zakázky „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Za Tvrzí Jaroměřice
(komunikace)“ zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru zhotovitele v rámci uvedeného
projektu a přidělení zakázky společnosti M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611, Chrudim,
IČ:  42196868 a uzavření smlouvy se společností M-Silnice a.s., Za Pivovarem 611,
Chrudim, IČ: 42196868.
Schváleno 8 hlasy, uloženo

ad 5 Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na zhotovitele veřejné zakázky 
„Odstranění zemědělských objektů Jaroměřice“.  V zadávacím řízení zakázky malého 
rozsahu budou osloveny tyto firmy:

• AKVAMONT Svitavy s.r.o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
• Ioan Bocra, Jaroměřice 43, 569 44 Jaroměřice
• LAKMAL s.r.o. Letovice, Rekreační 119/23, 679 61 Letovice
• ZEMPRA VLACH, Dětkovice 100, 798 04 Dětkovice
• Profistav Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
• TIEFENBACH s.r.o., Štěpánov, Horní 11, 783 13 Štěpánov
• SETRA, spol. S r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno
• STAVBY JZL, Nádražní 694, Velké Opatovice

Schváleno 8 hlasy

Zastupitelstvo  obce  dále  schvaluje  Příkazní  smlouvu  s  firmou  JUSTITIA
CONSULTING PARTNERS s.r.o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město na
výkon  zadavatelské  činnosti  k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  „Odstranění
zemědělských objektů Jaroměřice“.  Odměna stanovena dohodou smluvních stran ve
výši 25.000,- Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy.
Schváleno 8 hlasy, uloženo

ad 6 Zastupitelstvo  obce  schválilo  Dodatek  č.  1  nájemní  smlouvy  s  Jiřím  Dufkou   -
zajištění  budoucí  nájemní  smlouvy  na  byt  3+KK  označený  jako  IIA  v
rekonstruovaném  objektu  č.  p.  202.  Podrobnosti  nájemní  smlouvy  budou  určeny
shodně s ostatními rekonstruovanými byty na č. p. 200 a 202.
Schváleno 8 hlasy

Zastupitelstvo obce schválilo koupi nemovitosti p. č.  st.  97 včetně  stavby,  která na
pozemku  stojí,  p.  č.  9/2  a  10/1  vše  v  k.  ú.  Jaroměřice  na  základě  nabídky
insolvenčního správce Ing. Koubka dle přílohy Usnesení Krajského soudu v Hradci
Králové č.j. KSPA 59/INS 3860/2015-B-16.
Schváleno 8 hlasy
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Výpis ze 47. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice 

ze dne 25. 07. 2018
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
2. Příkazní smlouvu s Ing. Svatoplukem Schupplerem, Starobranská 20, 787 01 Šumperk na

výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru v průběhu realizace a
dokončení  stavby k veřejné  zakázce  „Víceúčelový objekt  č.  p.  200 a  202  “.  Odměna
stanovena dohodou smluvních stran ve výši 288.565,- Kč.

3. výzvu  k  podání  nabídek  na  zhotovitele  veřejné  zakázky  „Odstranění  zemědělských
objektů Jaroměřice“ dle zápisu

4. Příkazní smlouvu s firmou  JUSTITIA CONSULTING PARTNERS s.r.o. Praha na výkon
zadavatelské  činnosti  k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  „Odstranění  zemědělských
objektů Jaroměřice“. Odměna stanovena dohodou smluvních stran ve výši 25.000,- Kč.

5. koupi  nemovitostí  zapsaných  na  LV  1249 pro  obce   akatastrální  území  Jaroměřice  –
pozemek p.č. st. 97, zastavená plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba Jaromřice č.p. 218;
pozemek p.č. 9/2 zahrada a pozemek p.č. 10/1 zahrada 

Zastupitelstvo obce rozhodlo :

6. na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele zakázky „Víceúčelový objekt č. p. 200 a 202“ o výběru zhotovitele v rámci
uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti firma Letostav, spol. s r.o. se sídlem
Nádražní 170/12, Letovice, PSČ 679 61, IČ: 16343794 a uzavření smlouvy se společností
Letostav, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 170/12, Letovice, PSČ 679 61, IČ: 16343794.
Nabídková cena 15.294.001,90 Kč bez DPH (17.588.102,20 Kč vč. DPH).

7. na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele  zakázky „Dětské  hřiště  Jaroměřice“  o  výběru  zhotovitele  stavebních  prací
v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti TR Antoš s.r.o., Na Perchtě
13631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587 a uzavření smlouvy se společností TR Antoš s.r.o.,
Na Perchtě 13631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587. Nabídková cena 290.137,- Kč bez DPH
(351.066,- Kč vč. DPH).

8. na  základě  doporučení  a  zápisu  hodnotící  komise  v rámci  výběrového  řízení  na
zhotovitele  zakázky „Inženýrská  infrastruktura  pro  výstavbu  RD Za  Tvrzí  Jaroměřice
(komunikace)“  o  výběru  zhotovitele  v rámci  uvedeného  projektu  a  přidělení  zakázky
společnosti  M-Silnice  a.s.,  Za  Pivovarem  611,  Chrudim,  IČ:  42196868  a  uzavření
smlouvy  se  společností  M-Silnice  a.s.,  Za  Pivovarem  611,  Chrudim,  IČ:  42196868.
Nabídková cena 1.969.969,- Kč bez DPH (2.383.663,- Kč vč. DPH).

Zastupitelstvo obce ukládá:

9. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy

Vyvěšeno dne: 1. 8. 2018
Sňato dne:              
Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Mgr. Iveta Glocová      Stanislav Kosík
    starostka obce        místostarosta
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