OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01 Mysločovice
IČ: 00568562, tel: 577 121 089, e-mail: ou@hostisova.cz
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostišová,
konaného dne 3. 2. 2016, od 16.00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hostišová (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00 hodin
starostkou obce Martou Smolkovou (dále též jako „předsedající“).
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Chyběla Renata Beňačková a Radim
Pospíšil, kteří se z jednání předem omluvili.
Začátek zasedání
a) Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lenku Rašíkovou a Václava Pospíšila sčitatelem
Milana Kováře a zapisovatelkou Ing. Marii Goreckou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
b) Schválení programu zasedání.
1. Veřejná zakázka „Stavební úpravy sálu v KD Hostišová“
2. Různé, diskuse
3. Závěr
Další návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

1 Veřejná zakázka „Stavební úpravy sálu v KD Hostišová“
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 firem, z toho 7 nabídek bylo kompletně na celou zakázku.
Byla zde i možnost podat nabídky pouze na dílčí práce pod podmínkou, že se musí vybrat vhodné dílčí
nabídky tak, aby dohromady daly celou zakázku. Na dílčí práce – výmalbu a elektropráce, podaly
nabídku dvě firmy. Chyběla dílčí nabídka na stavební práce a nebyla tak splněna výše uvedená
podmínka. Dvě dílčí nabídky tudíž byly z výběrového řízení vyřazeny.
Při zasedání hodnotící komise dne 26. 1. 2016 bylo shledáno, že ani jedna nabídka neměla v pořádku
položkové rozpočty. Všechny firmy tudíž byly vyzvány k předložení nových doplněných rozpočtů. Tyto
opravené položkové rozpočty předložily všechny firmy. Dne 3. 2. 2016 znovu zasedala hodnotící
komise. Komise shledala, že nabídka firmy Alspo Zlín, s.r.o., Kudlov 71, Zlín obsahovala nacenění 2
položek mimo zadaný rozpočet zadavatelem a tím nesplnila podmínky zadávacího řízení. Hodnotící
komise tuto nabídku vyloučila. Všechny ostatní nabídky splnily zákonné náležitosti a zadávací
podmínky. Hodnocené nabídky tedy byly: Jopek servis, s.r.o., Tečovice 127, Stavosvit, a.s., Vršava
2538, Zlín, Montim Kutra, s.r.o., Mysločovice 113, Harko, s.r.o., trávník 140, Kroměříž, Filmont, s.r.o.,
Cyrilometodějská 578, Val. Klobouky, TZ Therm, a.s., Klabalská I 1386, Zlín. Bylo sestaveno pořadí
jednotlivých nabídek dle následujících kritérií: cena, odbornost, záruka a termín skončení zakázky.
Jednotlivým kritériím byla přiřazena váha: 40% - cena, 30% - odbornost, 20% - záruka a 10% - termín.
Na základě těchto vah byly jednotlivým nabídkám přiřazeny body viz tabulka.
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Výběrové řízení - sál KD
cena

odbornost

záruka

termín

Jopek, Tečovice

50

50

20

0

120

Stavosvit, Zlín

30

60

30

0

120

Montim

70

50

40

10

170

Harko, Kroměříž

40

60

20

0

120

Filmont, Val. Klob.

60

40

30

20

150

TZ Therm, Zlín

80

50

30

10

170

Mysločovice

Dvě nejlepší nabídky získaly stejný počet bodů. Při rovnosti bodů má přednost nižší nabídková cena
před zárukou. Nabídková cena má váhu 40% a záruka 20 %. Hodnotící komise určuje ekonomicky
nejvýhodnější nabídku – nabídku od TZ Therm a.s., Klabalská I 1386, Zlín a doporučuje zastupitelstvu
obce sepsání smlouvy. Cena nabídky firmy TZ Therm a. s. je 943.800,- Kč. Předsedající ke smlouvě o
dílo poznamenala, že bude dohodnuto prodloužení doby splatnosti faktury ze 14 na 30 dní a rovněž
změna v podepisování – bude potřeba také podpis stavebního dozoru, nejen starostky obce. Mgr.
Michal Mynář poznamenal, že v případě zakázky malého rozsahu jsme vázáni našimi směrnicemi,
nejsou zde tak přísná pravidla jako při klasické veřejné zakázce. Rovněž vznesl dotaz, zda cena musí
být uvedena v usnesení zastupitelstva. Předsedající odpověděla, že nemusí. Rovněž dodala, že
zakázka je zveřejněna na našem zadavatelském profilu, jelikož tam musí být zveřejněny všechny
smlouvy nad 500 tis. Kč. Mgr. Michal Mynář dále vznesl dotaz na termín podání žádosti o dotace u
Zlínského kraje. Předsedající odpověděla, že termín je 15. 2., ale žádost bude podána již 4. 2. 2016.
Žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, bylo proto hlasováno.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo dodavatele na akci stavební úpravy sálu v KD Hostišová– firmu
TZ Therm a.s., Klabalská I 1386, 760 01 Zlín.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1a) bylo schváleno.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hostišová schválilo smlouvu o dílo „Stavební úpravy sálu v KD Hostišová“ s TZ
Therm a.s., Klabalská I 1386, 760 01 Zlín.
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Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1b) bylo schváleno.

2 Různé, diskuze
V rámci diskuze předsedající seznámila přítomné s možností žádat o dotace pro jednotku SDH na
nové dopravní auto. Dotace je vypsána ministerstvem vnitra a výjimečně mohou žádat také JPO V.
Podnět byl předán členům SDH k diskuzi.

3 Závěr
Předsedající ukončila zasedání v 17.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2016
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................
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