U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 19. května 2021 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

9 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
6 členů (Mgr. František Jaroš, Ing. Patrik Jaroš, RNDr. Martin Kotyrba Ph.D.,
PhDr. Jiří Neminář, Bc. Edita Studená, Ing. Jiří Viktorin)

Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 15/2021 ze dne 24.3.2021, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru investora ve věci odkanalizování
obce, resp. plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík

3.

Zprávu Rady obce Píšť k projektu: „Rekonstrukce povrchu chodníku v centru obce Píšť“:
- o přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ na realizaci projektu
v maximální výši 36,71 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci
projektu, maximálně však ve výši 400.000,- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných
nákladů projektu;
- o vyhodnocení nabídek a schválení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce, zadané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a Směrnicí č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
kdy veřejným zadavatelem je Obec Píšť; podle specifikace uvedené ve Výzvě k podání
nabídek je předmětem zadávacího řízení provedení rekonstrukce stávajícího povrchu
chodníku na ulici Opavské v Píšti v délce 300 m podél komunikace II/466 (výměna staré
plošné dlažby 30 x 30 cm za novou zámkovou dlažbu) v ploše chodníku a ve vjezdech
k přilehlým nemovitostem vč. konstrukčních vrstev, zahradního obrubníku a litinových
kanalizačních poklopů. Na základě výzvy dodavatelům byly doručeny a posuzovány nabídky
dvou uchazečů: 1. JKR PROFES s.r.o. Kozmice a 2. Stavitelství SIZO s.r.o. Píšť. Podle
předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou od JKR PROFES s.r.o., IČ: 05941067, sídlem Poručíka Hoši,
747 11 Kozmice za celkovou cenu 699.788,59 Kč bez DPH. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem JKR PROFES s.r.o. Kozmice, který
předložil nejvýhodnější nabídku.
Z: Bc. Fichna, Skiba

4.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců březen až duben 2021.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 16. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Mgr. Karel Moric, Martin Neminář.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 16/2021.
Z: Mgr. Moric, Neminář

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 16. zasedání Zastupitelstva obce Píšť.
Z: Bc. Fichna

2.

Pro realizaci akce: „Rekonstrukce kotelny v Základní škole a Mateřské škole Píšť“:
- zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu, na který bude
požadována dotace z Ministerstva financí, program 29822 – Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
Z: Bc. Fichna, Skiba

IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem –
„Společnost pro Obec Píšť“, POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasovická 1632/57A,
747 05 Opava, IČ: 25606468 a VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky,
IČ: 27085201.
Tímto Dodatkem č. 5 smlouvy o dílo se mění nebo doplňuje následující:
Článek III. Předmět smlouvy – smluvní strany se dohodly na změnách:
- změnový list č. 17 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady, SO 10.2a Přípojné
řady – nezpůsobilé výdaje,
- změnový list č. 18 – předmět změny: SO 01 – Čistírna odpadních vod, SO 02 – Odpadní
kanál s vyústním objektem, SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy, SO 04 – Terénní
a sadové úprav, SO 07 – Oplocení – úprava oplocení, to vše v rámci realizace díla:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“.
Článek VI. Termín plnění – termín realizace zůstává beze změn.
Článek VII. Cena díla – cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena
na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
- původní cena díla podle SOD vč. dodatků č. 1 – 4 činí 202.276.202,69 Kč bez DPH,
- podle Dodatku č. 5 méněpráce činí -358.856,71 Kč bez DPH, vícepráce činí +325.803,11 Kč
bez DPH (rozdíl -33.053,60 Kč) a nová cena díla včetně Dodatku č. 5 činí 202.243.149,09 Kč,
DPH 42.471.061,31 Kč, cena včetně DPH 244.714.210,40 Kč.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 5)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, AD, TDI, manažer řízení projektu

2.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – JKR PROFES s.r.o., IČ: 05941067, sídlem Poručíka Hoši,
747 11 Kozmice.
Předmětem smlouvy je rekonstrukce povrchu chodníku v centru obce Píšť na ulici Opavské
dle položkového soupisu prací a dodávek, který je součástí nabídky ze dne 12.4.2021.
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: cena bez DPH
699.788,59 Kč, DPH 21 % 146.955,60 Kč a cena celkem včetně DPH 846.744,19 Kč. Termín
ukončení předmětu díla a předání objednateli je 31.7.2021. (viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Klösel

3.

O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ZO 10/IV.3./2020, mezi objednatelem – Obec
Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – JKR PROFES s.r.o.,
IČ: 05941067, sídlem Poručíka Hoši, 747 11 Kozmice, k výměně silničních obrub podél
komunikace II/466 v k.ú. Píšť.
Dodatkem se mění článek III. Doba plnění – Termín ukončení předmětu díla a předání
objednateli se posunuje do 31.10.2021 z důvodu: vyjádření Správy silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkové organizace, střediska Opava (dále jen SSMSK) ze dne 23.6.2020, že jižní
strana bude provedena dle výškopisu dodaného SSMSK a požadavku zahájení prací
od 1.4.2021. Práce byly posunuty na 20.4.2021 z důvodu nesrovnalostí ve výškopise, který
museli geodeti konzultovat s SSMSK a také prodloužení zaviněné nepřízní počasí.
Ostatní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 2)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Klösel

4.

O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560,
se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – SILNICE MORAVA s.r.o.,
IČ: 25357352, se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov.
Předmětem dodatku je změna a doplnění nového zástupce vlastníka zhotovitele, resp. jednání
ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Václav Dlouhý, Mgr. Petr Malohlava, Zdeněk
Dobrovolný a změna doby plnění, resp. zhotovitel je povinen řádně předat dílo objednateli
nejpozději v termínu do 31.7.2021.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, TDI

5.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v rámci Programu Obce Píšť na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje, „Kotlíkové půjčky“,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování návratné finanční výpomoci ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, za předpokladu splnění podmínek 117. výzvy Operačního programu životní
prostředí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem programu a poskytovatelem
návratné finanční výpomoci – Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, Píšť
a žadatelem a příjemcem návratné finanční výpomoci:

5.1. ////////////////////, ///////////////, Píšť ve výši 200.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti ///////////////, Píšť, která je součástí pozemku parc. č. ///// v k. ú.
Píšť za nový nízkoemisní zdroj – tepelné čerpadlo. (žádost č. 36, doručena dne 19.04.2021,
evidovaná pod č.j. OÚP/325/2021)
5.2. ////////////////////, ///////////////, Píšť ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti ///////////////, Píšť, která je součástí pozemku parc. č. ///// v k. ú.
Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 37, doručena dne
17.05.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/429/2021)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček, Skiba, Obrusníková, Bc. Kotulová
6.

O uzavření Smlouvy o spolupráci na komunitním plánování a přípravě Střednědobého plánu
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko-východ na období 2022 – 2025 mezi
Městem Hlučín, Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska a dalšími spolupracujícími obcemi
daného mikroregionu. (viz smlouva o spolupráci)
Z: Bc. Fichna, Bialasová

V. Vydává:
1.

Na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce
Píšť č. 1/2021, o regulaci hlučnosti. (viz obecně závazná vyhláška)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček, Bialasová

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

Martin Neminář v.r.

Mgr. Karel Moric, MBA v.r.
„otisk razítka obce“

Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

