VÝPIS USNESENÍ
ze 18. zasedání zastupitelstva obce Ústí konané dne 10. února 2016

Zastupitelstvo obce Ústí :

1. s c h v a l u j e
navržený program, zapisovatele, členy návrhové komise a ověřovatele zápisu.

2. s c h v a l u j e
rozpočet obce Ústí na rok 2016 takto:
celkové příjmy ve výši
financování ve výši
běžné výdaje ve výši
investiční výdaje ve výši
celkové výdaje rozpočtu ve výši

10 121
11 721
7 132
14 710
21 842

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

3. s c h v a l u j e
žádosti o účelové dotace pro následující organizace a současně pověřuje
starostu Vladimíra Kováře podpisem smluv na účelové dotace následujících
spolků :
TJ Sokol Ústí
Ústí 582
IČ: 65891538

částka 150.000,- Kč

SDH Ústí
Ústí 126
IČ: 63701529

částka

8.000,- Kč

Myslivecké sdružení Janová – Ústí
Janová 200
IČ: 75073749

částka

5.000,- Kč

Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Vsetín.
Ústí 80
IČ: 64123910

Částka
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3.000,- Kč

4. s c h v a l u j e
podání žádosti o řádnou a dílčí kontrolu hospodaření obce za rok 2016
Krajskému úřadu Zlínského kraje.

5. b e r e n a v ě d o m í
že bylo rozhodnuto o pořadí uchazečů a výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny v Kč
včetně DPH ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „PD - chodníky v
obci Ústí“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka č.
Obchodní firma:
Se sídlem:
Právní forma:
IČ:

1
MSS - projekt s.r.o.
Žerotínova 992755 01 Vsetín
společnost s ručením omezeným
268 49 836

Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle
hodnotícího kritéria:
- Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
: 713 900,- Kč
Pořadí č. 2
Nabídka č.
Obchodní firma:
Se sídlem:
Právní forma:
IČ:

2
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
akciová společnost
42767377

Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle
hodnotícího kritéria:
- Nabídková cena v Kč včetně DPH
: 786 500,- Kč
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6. s c h v a l u j e
schvaluje výše uvedené pořadí uchazečů a výběr nejvhodnější nabídky uchazeče
MSS - projekt s.r.o., se sídlem Žerotínova 992755 01 Vsetín, IČ 268 49 836 a
současně p o v ě ř u j e starostu obce Vladimíra Kováře podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem MSS - projekt s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
7. r o z h o d l o
v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno Černovice, IČ 28341627.
Odůvodnění:
Součástí předmětu veřejné zakázky byly i geodetické práce, o čemž svědčí
vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, příslušné položky
v položkovém rozpočtu a rovněž i požadavek na předložení kopie Úředního
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č.
200/1994 Sb., dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
činnost dodavatel zabezpečuje. Vzhledem k této skutečnosti bylo povinností
dodavatele předložit v nabídce rovněž kopii živnostenského oprávnění pro
předmět podnikání "Výkon zeměměřičských činností".
Předložená nabídka však neobsahovala ani předmětné živnostenské oprávnění
ani požadované Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností dle zákona č. 200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou činnost dodavatel zabezpečuje.
Z tohoto důvodu nebyly v plném rozsahu prokázány kvalifikace stanovené
zadavatelem v kvalifikační části zadávací dokumentace.
Pokud však dodavatel prokazuje požadované kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, je dle kvalifikační části zadávací dokumentace povinen
předložit v nabídce čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Nabídka neobsahuje
předmětné čestné prohlášení ani jednoho ze subdodavatelů.
Po řádném zvážení výše zmíněných skutečností je nutno konstatovat, že
předložená nabídka nesplňuje kvalifikační předpokladu v rozsahu stanoveném
zadavatelem.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
Mestav, s. r. o., se sídlem 756 12 Lidečko 468, IČ 47975679.
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Odůvodnění:
Zadavatel k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů požadoval
předložení kopie dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele, nebo
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to
konkrétně
- Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní
stavby“, a dále
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona
č. 200/1994 Sb.
Oba kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč pomocí subdodavatele, a to
pana Jiřího Turýna (osvědčení o autorizaci v oboru "Pozemní stavby"), a pana
Radka Zgarby (Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností). Pokud však dodavatel prokazuje požadované kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, je dle kvalifikační části zadávací dokumentace
povinen předložit v nabídce čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Nabídka
neobsahuje předmětné čestné prohlášení ani jednoho ze subdodavatelů. Po
řádném zvážení výše zmíněných skutečností je nutno konstatovat, že
předložená nabídka nesplňuje kvalifikační předpokladu v rozsahu stanoveném
zadavatelem.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
MONSTAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Na Michalůvce 1326/10, 735 64
Havířov - Prostřední Suchá, IČ 03718816
Odůvodnění:
Dle kvalifikační části zadávací dokumentace bylo povinností dodavatele doložit
v nabídce čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku podepsané osobou/osobami oprávněnou zastupovat
uchazeče. Uvedené čestné prohlášení však předložená nabídka neobsahuje.
Ohledně prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů platí, že
zadavatel požadoval předložení seznamu minimálně 2 stavebních prací
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky (revitalizace
sportovního areálu včetně dodávky herních prvků), jejichž minimální finanční
objem byl 500 000,00 Kč bez DPH a byly provedeny a dokončeny v posledních 5
letech. Přílohou tohoto seznamu musela být minimálně 2 osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. V
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nabídce uchazeč doložil seznam stavebních prací obdobného charakteru, avšak
součástí nabídky nebylo žádné osvědčení objednatele o řádném plnění
referenčních zakázek.
Po řádném zvážení výše zmíněných skutečností je nutno konstatovat, že
předložená nabídka nesplňuje kvalifikační předpokladu v rozsahu stanoveném
zadavatelem.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
OPEN RE-ECO. s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ 27796477
Odůvodnění:
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požadoval
mimo jiné předložení kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Součástí předmětu veřejné zakázky byly i geodetické práce, o čemž svědčí
vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, příslušné položky
v položkovém rozpočtu a rovněž požadavek na předložení kopie Úředního
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č.
200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou činnost
dodavatel zabezpečuje. Vzhledem k této skutečnosti bylo povinností dodavatele
předložit v nabídce i kopii živnostenského oprávnění pro předmět podnikání
"Výkon zeměměřičských činností". V předložené nabídce však předmětné
živnostenské oprávnění nedoložil ani dodavatel OPEN RE-ECO, s.r.o. ani
subdodavatel Ing. Jaroslav Eršil. Dále zadavatel k prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů požadoval předložení kopie dokladů osvědčujících
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, a to konkrétně
- Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní
stavby“, a dále
- Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona
č. 200/1994 Sb.
Oba kvalifikační předpoklady prokazujete pomocí subdodavatele, a to Ing.
Ladislava Hájka (osvědčení o autorizaci v oboru "Pozemní stavby"), a Ing.
Jaroslava Eršila (Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností). Pokud však dodavatel prokazuje požadované kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele, je dle kvalifikační části zadávací dokumentace
Stránka 5 z 9

povinen předložit v nabídce čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Nabídka
neobsahuje předmětné čestné prohlášení ani jednoho ze subdodavatelů.
Ohledně prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů platí, že
zadavatel požadoval předložení seznamu minimálně 2 stavebních prací
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky (revitalizace
sportovního areálu včetně dodávky herních prvků), jejichž minimální finanční
objem byl 500 000,00 Kč bez DPH a byly provedeny a dokončeny v posledních 5
letech. Přílohou tohoto seznamu musela být minimálně 2 osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.
V nabídce uchazeč předložil následující referenční zakázky:
a) Stavební úpravy komunikačních vstupů do BD Ohrada, Luh
b) Parkovací stání a stavební úpravy chodníků pro pěší ul. Josefa Sousedíka,
Vsetín
c) Stavební úpravy chodníků ulice pod Žamboškou, Vsetín.
Žádná z uvedených stavebních prací však nesplňuje požadavek na stavební
práce obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, tj. revitalizaci
sportovního areálu včetně dodávky herních prvků. Po řádném zvážení výše
zmíněných skutečností je nutno konstatovat, že předložená nabídka nesplňuje
kvalifikační předpokladu v rozsahu stanoveném zadavatelem.

o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
Pavlacký s.r.o. se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Odůvodnění:
K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požadoval
mimo jiné předložení kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Součástí předmětu veřejné zakázky byly i geodetické práce, o čemž svědčí
vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, příslušné položky
v položkovém rozpočtu a rovněž i požadavek na předložení kopie Úředního
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č.
200/1994 Sb., dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou činnost
dodavatel zabezpečuje. Vzhledem k této skutečnosti bylo povinností dodavatele
předložit v nabídce i kopii živnostenského oprávnění pro předmět podnikání
"Výkon zeměměřičských činností". V předložené nabídce však předmětné
Stránka 6 z 9

živnostenské oprávnění nedoložil ani dodavatel Pavlacký s.r.o. ani subdodavatel
GEOTROP, spol. s r.o., a proto nebyly v plném rozsahu prokázány kvalifikace
stanovené zadavatelem v kvalifikační části zadávací dokumentace.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
PROLEMAX s.r.o., se sídlem Cvokařská 160/10, 312 00 Plzeň – Lobzy,
IČ:26342057
Odůvodnění:
Od 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 375/ 2015 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. V souvislosti s
tím byl novelizován i zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů. Změny se týkají zejména prokazování základních
kvalifikačních předpokladů, kdy čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů musí nově obsahovat čestné prohlášení dle § 53
odst. 1 písm. l) zákona o skutečnosti, že vůči dodavateli nebyla v posledních 3
letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření
k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.
Uvedená změna byla promítnuta i do kvalifikační části zadávací dokumentace
předmětné veřejné zakázky a rovněž do nezávazného vzoru čestného
prohlášení, které zadavatel poskytl spolu se zadávací dokumentací. V nabídce
bylo doloženo Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů, které však neobsahovalo čestné prohlášení ohledně skutečnosti,
že PROLEMAX s.r.o. je dodavatelem, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech
zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k
řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu. Rovněž kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
která byla součástí nabídky, se k uvedené skutečnosti nevyjadřovala. Po řádném
zvážení výše zmíněných skutečností je nutno konstatovat, že předložená
nabídka nesplňuje kvalifikační předpokladu v rozsahu stanoveném zadavatelem.
o vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení uchazeče
SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o., se sídlem Smetanova 1075, 755 01 Vsetín, IČ
48396567
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Odůvodnění:
Ohledně prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů platí, že
zadavatel požadoval předložení seznamu minimálně 2 stavebních prací
obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky - revitalizace
sportovního areálu včetně dodávky herních prvků, jejichž minimální finanční
objem byl 500 000,00 Kč bez DPH a byly provedeny a dokončeny v posledních 5
letech. Přílohou tohoto seznamu musela být minimálně 2 osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. V
nabídce uchazeč předložil následující referenční zakázky:
a) Zateplení budovy sportovního areálu Liptál
b) Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti č.p. 9 Kaštýl
Jelikož předmětem veřejné zakázky byla revitalizace venkovních prostor
sportovního areálu (venkovní posezení, dětský koutek - pískoviště, prolézačky,
houpačky, oplocení areálu), nelze považovat za stavební práce obdobného
charakteru zateplení budovy či stavební úpravy budovy. Předložené stavebních
prací proto nesplňují požadavek na stavební práce obdobného charakteru, jako
je předmět veřejné zakázky. Po řádném zvážení výše zmíněných skutečností je
nutno konstatovat, že předložená nabídka nesplňuje kvalifikační předpokladu v
rozsahu stanoveném zadavatelem.

8. r o z h o d l o
na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
„Sportovně kulturní areál v obci Ústí“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka č. 5
Obchodní firma:
Se sídlem:
Právní forma:
IČ:

TM Stav, spol. s r.o.
755 01 Vsetín - Jasenice čp. 729
společnost s ručením omezeným
48399477

Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle
hodnotícího kritéria:
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
1 473 649,33,- Kč
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Zastupitelstvo obce Ústí současně p o v ě ř u j e starostu obce Vladimíra Kováře
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem TM Stav, spol. s r.o. v souladu
s nabídkou uchazeče.
9. s c h v a l u j e
nákup pozemků z důvodu skutečného zaměření splaškové kanalizace a to :
Dle geometrického plánu p.č. 113/6 o výměře 34m2 za cenu 300Kč/m2 t.j.
10.200,- Kč a p.č. 113/7 o výměře 9m2 za cenu 300Kč/m2 t.j. 2.700,- Kč.

10. s c h v a l u j e
nákup pozemků p.č. 77/1, 79, 80, 62/2, 65/2, 65/3, 66/1, 67/2, 1536/12
v katastrálním území obec Ústí u Vsetína o celkové výměře 1534 m2 za cenu
500 Kč/m2. Celková cena činí 767 000 Kč. Současně p o v ě ř u j e starostu
Vladimíra Kováře podpisem kupní smlouvy

11. s c h v a l u j e
paní Janu Holubcovou kronikářkou obce, roční odměna činí 6.000,-Kč.
12. s c h v a l u j e
finančního dar pro SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, oblastní pobočka Vsetín ve výši 2.000,- Kč.

Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu 16. března 2016 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.

…………………………………….
Místostarostka

……………………………………..
Starosta
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