U s n e s e n í z 4. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 3. dubna 2019 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

13 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
2 členové (Mgr. František Jaroš, Mgr. Karel Moric)

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

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 3/2019 ze dne 7.3.2019, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek pro akci: „Oprava technologie úpravy
bazénové vody pro Koupaliště Píšť“:
- výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, 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 výměna
stávajících pískových filtrů za nové včetně nových ovládacích baterií a navazujících rozvodů
vody, doplnění dalšího cirkulačního čerpadla, osazení nové desky MaR (pro měření chloru,
pH, ORP a teploty) a nastavení dávkovacích čerpadel a flokulantu.
Na základě výzvy dodavatelům byly posuzovány nabídky tří uchazečů: 1. POR Přerov –
Michal Pospíšil Želatovice, 2. GHC Invest s.r.o. Praha 7-Bubeneč, 3. CENTROPROJEKT
GROUP, a.s., Zlín. 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 GHC Invest s.r.o., IČ: 60464496,
170 00 Praha 7-Bubeneč za celkovou cenu 1.385.587,- Kč bez DPH.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem GHC Invest
s.r.o. Praha 7-Bubeneč, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Z: Bc. Fichna, Skiba

3.

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2019 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
1.452.797,14 Kč a výdaji ve výši 1.452.797,14 Kč. (viz rozpočet)
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 4. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Mgr. Jarmila Polomská, Ing. Patrik Jaroš.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 4/2019.
Z: Mgr. Polomská, Ing. Jaroš

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhu na úpravu a doplnění
programu.
Z: Bc. Fichna

2.

Bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1655, o výměře 2043 m2, ostatní plocha-silnice v k.
ú. Píšť od vlastníka: Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní

pozemkový úřad, do vlastnictví Obce Píšť, a to v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění.
Z: Bc. Plaček, Bc. Fichna
IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se
sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – TALPA-RPF, s.r.o., IČ: 64615391, se
sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, kdy tímto dodatkem se mění nebo
doplňuje následující:
změna bodu 2. Předmět smlouvy – bod 2.1. se upravuje:
SO 01 – Výtlačný řad - neprovádění řízeného protlaku vč. potrubí, startovací a konečné
jámy a s tím souvisejících stavebních prací (bednění, zásypy atd., podrobně viz položky
rozpočtu výkazu MNP a VCP).
SO 02 – Sací potrubí - neprovedení 5 ks orientační tabulek vč. sloupků.
SO 03 – Čerpací stanice Vřesina - v rámci realizace díla nebyl proveden ŽB strop, přičemž
tento byl nahrazen zatepleným SDK podhledem s parozábranou. Dále nebyla provedena
standartní fasáda, ale s ohledem na riziko možného zamrznutí při výpadku el. energie
(objekt je vytápěn el. přímotopným panelem) bylo provedeno zateplení objektu KZS vč.
šlechtěné omítky. (podrobně viz položky rozpočtu výkazu MNP a VCP).
SO 031 – Elektroinstalace ATS zásuvková a světelná - MNP - v objektu bylo instalováno
původní svítidlo z dočasné čerpací stanice a VCP - provedena výmalba.
PS 01 – Čerpací stanice Vřesina „Technologická část“ - do nové čerpací stanice byla
instalována technologie z dočasné čerpací stanice vč. příslušenství.
PS 02 – Úpravy ve VDJ Píšť - provedení jádrového vrtání prostupů do jednotlivých nádrží
vč. vystrojení prostupu článkovým těsněním + úprava materiálů a tvarovek v rámci skutečné
trasy potrubí uvnitř vodojemu.
PS 03 – STŘP, GSM - do nové čerpací stanice byla instalována technologie STŘP a GSM
z dočasné čerpací stanice vč. příslušenství.
SO 04 – Přípojka NN k ČS Vřesina - rozsah prací určen dle geodetického zaměření
skutečného provedení díla – kabeláže, výkopy a zásypy a s tím související stavební práce
(podrobně viz položky rozpočtu výkazu MNP a VCP).
Ostatní: - v rámci realizace díla bylo dle požadavků PČR a SSMsK instalováno dočasné
dopravní značení na komunikaci Vřesina – Píšť. Na základě požadavku objednatele byl
vyhotoven geometrický plán pro zřízení věcných břemen na dotčených nemovitostech
jiných vlastníků vč. podkladů pro vyřešení přístupu a vlastního pozemku pod objektem ČS
s obcí Vřesina.
změna bodu 5. Cena díla – bod 5.1. se upravuje:
Strany se dohodly na změně ceny díla:
Původní cena díla: cena bez DPH: 4.950.801,40 Kč, DPH 21%: 1.039.668,29 Kč,
cena vč. DPH: 5.990.469,69 Kč.
Cena MNP a VCP: méněpráce: - 492.719,16 Kč, vícepráce: +332.974,27 Kč, rozdíl: 159.774,89 Kč.
Nová cena díla vč. dodatku č. 2: cena bez DPH: 4.791.056,51 Kč, DPH 21%: 1.006.121,87
Kč, cena vč. DPH: 5.797.178,38 Kč.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 2)
Z: Bc. Fichna, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI

2.

O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem –
FICHNA – HUDECZEK a.s., IČ: 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, kdy
tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:
článek III. Předmět smlouvy o dílo „Půdní vestavba a rekonstrukce laboratoře ZŠ Píšť“ se

upravuje: o dohodnuté změny, vícepráce na - výměna 16 ks stávajících střešních oken
v Objektu A - půdní vestavbě,
článek VII. Cena za provedení díla se navyšuje: o požadované změny v rozsahu dle
položkového rozpočtu.
Cena bez DPH dle SOD 5.494.179,24,- Kč, navýšení dle Dodatku č.1 +344.248,- Kč, cena
celkem bez DPH 5.838.427,24 Kč, DPH 21 % 1.226.069,72 Kč, cena včetně DPH
7.064.496,96 Kč.
V ostatních bodech se kmenová smlouva o dílo nemění. (viz dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI
3.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – GHC Invest s.r.o., IČ: 60464496, 170 00 Praha 7Bubeneč.
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících pískových filtrů za nové včetně nových
ovládacích baterií a navazujících rozvodů vody, doplnění dalšího cirkulačního čerpadla,
osazení nové desky MaR (pro měření chloru, pH, ORP a teploty) a nastavení dávkovacích
čerpadel a flokulantu. Předmět plnění je specifikován ve výkazu výměr, který je přílohou č.
1 této smlouvy.
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku bez DPH 1.385.587,- Kč, 21%
DPH 290.973,27 Kč a cena s DPH 1.676.560,27 Kč. (viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek

Zapsala: Gabriela Obrusníková
Ověřovatelé zápisu:

____________________
Mgr. Jarmila Polomská v.r.

___________________
Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

____________________
Ing. Patrik Jaroš v.r.

___________________
Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

