ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 1.7.2016
Přítomno:

11 zastupitelů

Omluveni:

Richard Puška, DiS.

Hosté:

JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce

Občanů:

0 občanů

Program:
1. Projednání postupu ve věci akce Půdní vestavba nových tříd do ZŠ
Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu
11 Pro 0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka:

Ing. Marta Prachařová (10 pro, 0 proti, 1 se zdrželi)

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Návrhová komise:

Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (9 pro, 0 proti 2 se
zdrželi)

BOD 1)
JUDr. Černecký a starosta obce podrobně informují o dosavadním průběhu jednání
s uchazečem o veřejnou zakázku, firmou CONACT s.r.o., včetně oboustranné
korespondence. Společnost nárokuje před podpisem smlouvy o dílo vícepráce. Technický
dozor investora (obce) i právní zástupce obce tento požadavek považují za neoprávněný.
K podpisu smlouvy o dílo v termínu do zasedání ZO přes písemnou výzvu obce firmě
nedošlo. Právní zástupce obce proto po posouzení věci doporučuje uzavřít smlouvu o dílo
s druhým uchazečem v pořadí, kterým byla společnost S-B s.r.o. O celé situaci bylo písemně
i telefonicky informováno Ministerstvo financí jako poskytovatel dotace. Po obsáhlé diskuzi
zastupitelů a zodpovězení všech dotazů přítomných panem doktorem JUDr. Černeckým
návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno
v příloze usnesení.
Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.
Starosta končí v 19.10 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 1.7.2016
1. Zastupitelstvo obce po projednání
a. Ruší své usnesení č. 5 písm. a) ze dne 22.6.2016, kterým byla schválena
smlouva o dílo mezi obcí a firmou CONACT s.r.o., Práčská 2669/8, 106 00
Praha
10,
IČ 27396916 na akci Obec Poříčí nad Sázavou – půdní vestavba nových tříd
do ZŠ.
b. Přijímá rozhodnutí, že nadále nebude jednáno se společností CONACT,
s.r.o., se sídlem Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10, IČ 27396916, o uzavření
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Obec Poříčí nad Sázavou –
půdní vestavba nových tříd do ZŠ“, neboť společnost CONACT, s.r.o.
neposkytla Obci Poříčí nad Sázavou součinnost k uzavření smlouvy o dílo a
odmítla smlouvu o dílo na jí nabídnutou cenu ve výši 2,771.744,31 Kč plus
DPH v zákonné výši, celkem tedy 3,353.810,62 Kč, uzavřít, ale smlouva o
dílo bude uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.
c. Schvaluje smlouvu o dílo se společností S-B s.r.o., Husova 332, 26401
Sedlčany na akci Obec Poříčí nad Sázavou – půdní vestavba nových tříd do
ZŠ v ceně 2 988 971,18 Kč bez DPH.
d. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo poté, co Ministerstvo financí vydá
na uvedenou akci tzv. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
e. Pověřuje starostu předáním oboustranně podepsané smlouvy o dílo
Ministerstvu financí v termínu do 3 dnů po podpisu.
Hlasování
Pro Proti Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel
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