U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 27. dubna 2020 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, Ing. Patrik Jaroš)

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

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 9/2020 ze dne 24.2.2020, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

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

3.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Revitalizace veřejného osvětlení
obce Píšť“ 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,
v platném znění, a v souladu s podmínkami čerpání investiční dotace ze Státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program
EFEKT.
Na základě výzvy dodavatelům byly posuzovány nabídky 4 účastníků: 1. ECOLED veřejné
osvětlení s.r.o. Praha 6, 2. TESLUX Lighting s.r.o. Brno, 3. ELNERMONT s.r.o. Olomouc,
4. ELOM s.r.o. Ostrava-Kunčičky.
Podle předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější nabídku
v poměru s nejnižší nabídkovou cenou / nejnižším příkonem soustavy od ELNERMONT
s.r.o., IČ: 02231042, Olomouc za cenu 1.995.747,86 Kč s DPH.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem
ELNERMONT s.r.o., Olomouc, který předložil nejvýhodnější nabídku.
(viz Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek)
Z: Bc. Fichna, Bartusek

4.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Výměna silničních obrub v obci
Píšť“ 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.
Na základě výzvy dodavatelům byly posuzovány nabídky 5 uchazečů: 1. Stavitelství SIZO
s.r.o. Píšť, 2. Ricka Karel s.r.o. Hlučín, 3. FICHNA-HUDECZEK a.s. Píšť, 4. Stavitelství
Uvara s.r.o. Bolatice-Borová, 5. JKR PROFES s.r.o. Kozmice.
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, Kozmice za celkovou
cenu 2.288.783,85 Kč bez DPH.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem JKR
PROFES s.r.o. Kozmice, který předložil nejvýhodnější nabídku.
(viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek)
Z: Bc. Fichna, Bartusek

5.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců leden – duben 2020.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

6.

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2020 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
1.312.498,11 Kč a výdaji ve výši 1.312.498,11 Kč. (viz příloha)
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Magdalena Smolková, Martin Neminář.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 10/2020.
Z: Smolková, Neminář

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Píšť.
Z: Bc. Fichna

2.

V souladu se záměrem Obce Píšť na směnu obecního pozemku ze dne 2.3.2020:
- směnu obecního pozemku parcelní č. 334/7, o výměře 46 m2, trvalý travní porost, k. ú. Píšť
za pozemek parcelní č. 3270/35, o výměře 86 m2, vodní plocha - koryto vodního toku, k. ú.
Píšť, který je ve vlastnictví: Helena Suchá a Jaroslav Suchý, Luční 368/15, 747 18 Píšť.
Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 334/7 v k. ú. Píšť za pozemek parc. č. 3270/35
v k. ú. Píšť je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Píšť od 10.03.2020, ev. č. 21/2020.
Z: Bc. Fichna, Bc. Plaček

IV. Rozhodlo:
1. O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 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. 2 se mění:
článek III. Předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 8 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady, to vše v rámci realizace díla:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“;
článek VII. Cena díla – původní cena díla podle SOD a Dodatku č. 1 činí 203.869.094,21,- Kč
bez DPH, podle Dodatku č. 2 méněpráce činí -8.915.172,- Kč bez DPH a vícepráce činí
+8.856.681,83 Kč bez DPH a nová cena díla včetně Dodatku č. 2 činí 203.810.604,04 Kč,
DPH 42.800.226,85 Kč, cena včetně DPH 246.610.830,89 Kč.
Termín plnění a ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
(viz Dodatek č. 2)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI, Ing. Gorbunov – AD
2.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – ELNERMONT s.r.o., IČ: 02231042, se sídlem Černovír
368, 779 00 Olomouc.
Předmětem díla s názvem: „Revitalizace veřejného osvětlení obce Píšť“ je obnova veřejného
osvětlení – stavební práce elektromontážní provedené v rozsahu stanoveném dle výkazu
výměr v souladu s předloženou nabídkou a v souladu s podmínkami Státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program
EFEKT 2020 – identifikační číslo dotace 122D22100 0250.
Zhotovitel provede dílo zahájením prací do 15 dnů po podpisu Smlouvy o dílo a s ukončením
prací nejpozději do 30.11.2020.

3.

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy v celkové částce
1.649.378,40 Kč bez DPH, výše DPH 346.369,46 Kč a cena včetně DPH 1.995.747,86 Kč.
Uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná, na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje
veškeré náklady potřebné k provedení díla. (viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková
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 díla je výměna silničních obrub podél komunikace II/466 v k.ú. Píšť, tedy zemní
práce spojené s rozebráním původních dlažeb, odstraněním podkladů, vytrháním starých
silničních obrub, vodorovné konstrukce s osazením 2.282,5 metrů nových betonových obrub,
náběhů, nájezdů a předláždění snížených vjezdů na ulicích Ratibořská, Hlučínská a Opavská,
včetně přesunů hmot, vybouraných hmot a skládkování suti.
Termín ukončení předmětu díla a předání objednateli je 30.9.2020.
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v celkové částce
2.288.783,85 Kč bez DPH, výše DPH 480.644,61 Kč a cena včetně DPH 2.769.428,46 Kč.
(viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

Magdalena Smolková v.r.

Martin Neminář v.r.

Bc.Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Staanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce
„otisk razítka obce“
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Píšť č. 9/2020 ze dne 24.2.2020, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
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Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru ve věci odkanalizování obce, resp.
plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík

3.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Revitalizace veřejného osvětlení
obce Píšť“ 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,
v platném znění, a v souladu s podmínkami čerpání investiční dotace ze Státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program
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Na základě výzvy dodavatelům byly posuzovány nabídky 4 účastníků: 1. ECOLED veřejné
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s nejnižší nabídkovou cenou od JKR PROFES s.r.o., IČ: 05941067, Kozmice za celkovou
cenu 2.288.783,85 Kč bez DPH.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem JKR
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Z: Bc. Fichna, Bartusek

5.
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Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.
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- směnu obecního pozemku parcelní č. 334/7, o výměře 46 m2, trvalý travní porost, k. ú. Píšť
za pozemek parcelní č. 3270/35, o výměře 86 m2, vodní plocha - koryto vodního toku, k. ú.
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„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,
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Tímto Dodatkem č. 2 se mění:
článek III. Předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 8 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady, to vše v rámci realizace díla:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“;
článek VII. Cena díla – původní cena díla podle SOD a Dodatku č. 1 činí 203.869.094,21,- Kč
bez DPH, podle Dodatku č. 2 méněpráce činí -8.915.172,- Kč bez DPH a vícepráce činí
+8.856.681,83 Kč bez DPH a nová cena díla včetně Dodatku č. 2 činí 203.810.604,04 Kč,
DPH 42.800.226,85 Kč, cena včetně DPH 246.610.830,89 Kč.
Termín plnění a ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
(viz Dodatek č. 2)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI, Ing. Gorbunov – AD
2.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – ELNERMONT s.r.o., IČ: 02231042, se sídlem Černovír
368, 779 00 Olomouc.
Předmětem díla s názvem: „Revitalizace veřejného osvětlení obce Píšť“ je obnova veřejného
osvětlení – stavební práce elektromontážní provedené v rozsahu stanoveném dle výkazu
výměr v souladu s předloženou nabídkou a v souladu s podmínkami Státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program
EFEKT 2020 – identifikační číslo dotace 122D22100 0250.
Zhotovitel provede dílo zahájením prací do 15 dnů po podpisu Smlouvy o dílo a s ukončením
prací nejpozději do 30.11.2020.

3.

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy v celkové částce
1.649.378,40 Kč bez DPH, výše DPH 346.369,46 Kč a cena včetně DPH 1.995.747,86 Kč.
Uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná, na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje
veškeré náklady potřebné k provedení díla. (viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková
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 díla je výměna silničních obrub podél komunikace II/466 v k.ú. Píšť, tedy zemní
práce spojené s rozebráním původních dlažeb, odstraněním podkladů, vytrháním starých
silničních obrub, vodorovné konstrukce s osazením 2.282,5 metrů nových betonových obrub,
náběhů, nájezdů a předláždění snížených vjezdů na ulicích Ratibořská, Hlučínská a Opavská,
včetně přesunů hmot, vybouraných hmot a skládkování suti.
Termín ukončení předmětu díla a předání objednateli je 30.9.2020.
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v celkové částce
2.288.783,85 Kč bez DPH, výše DPH 480.644,61 Kč a cena včetně DPH 2.769.428,46 Kč.
(viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková
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